


Dr. Maurice Nicoll ngiliz t bbi psikoloji alan nda çok iyi tan nan bir öncüdür. Uzun 
y llar boyunca, ngiltere'deki çal ma gruplar na haftal k dersler verdi. Aynen 

kay tlara geçirilen ve Yorumlar'  olu turmak üzere bas lan bu konu malar,
Dr. Nicoll'ün daha sonra yazd  kitaplarda ayr nt l  olarak ele ald  temel fikirleri 

içermektedir. Belirli derin fikirlerin günlük ya ama derhal uygulanmas yla ilgili 
olduklar  için Yorumlar daha incelikli bir yaz m n her zaman koruyamayaca  

türden, kendine özgü bir de ere sahiptir. Yorumlar, yazar  ahsen tan yamayacak 
ama ayn  sürgit dönü üm ile ilgilenen yeni nesil taraf ndan sevgiyle okunmaktad r.

Ruh ve Madde Yay nlar

Gurdjieff ve Ouspensky Ö retisi Üstüne 
Psikolojik Yorumlar III. IV. ve V. Ciltler

M a u r i c e  N i c o l l

Ruh ve Madde Yay nlar  taraf ndan yay nlanan Büyük nisiyeler, Ruh’tan maddeye 
do ru ini i, evrenin tanr sal  ile ruhsal alemin kudret ve bilgisini ta yan büyük 
yol göstericileri, insanlar  ayd nlatanlar , büyük vazifelileri, büyük organizatörleri 
anlatmaktad r. Ruhsal alemin kudret ve bilgisini ta yan bu büyük yol göstericiler; 
Rama, Kri na, Hermes, Musa, Orfe, Fisagor, Eflatun, sa, Muhammed ve Zerdü t. 
Ruh ve Madde Yay nlar  taraf ndan Zerdü t ve Muhammed Peygamber kitaba 
sonradan ilave edilmi tir.

678 sayfa, Ruh ve Madde Yay nlar

Büyük nisiyeler
E d u a r d  S c h u r e

Bu çarp c  kitap ölümün ertesinde ruhlar dünyas ndaki ya an n n üzerindeki esrar 
perdesini ilk defa kald r yor. pnoterapist Dr. Michael Newton deneklerinin ölüm 
sonras  sakl  an lar na ula mak için özel bir ipnoz tekni i geli tirmi tir. Bunlar n 
yaz ya dökülmesi süper bilinç durumuna getirilen yirmi dokuz ki inin anlat lar n n 
topland  bir tür “seyir defteri”ni ortaya ç karm t r. Derin ipnozda iken bu 
denekler tekrarlanan bedenlenmeleri aras nda ba lar na neler geldi ini heyecan 
verici bir ekilde tan mlamaktad rlar. Verdikleri canl  ayr nt lar ölümün nas l bir ey 
oldu unun, öldükten hemen sonra kimle kar la t m z n, ruh dünyas n n gerçekte 
nas l bir yer oldu unun, ruh olarak nereye gitti imizin ve ne yapt m z n ve niçin 
belli bedenlerde geri gelmeyi seçti imizin tam bir resmini önümüze koymaktad r. 
Ruhlar n Yolculu unu okuduktan sonra insan ruhunun ölümsüzlü ünü daha 
iyi idrak edecek... ve hayat n zdaki olaylar n ard ndaki nedenleri anlamaya 
ba lad kça her gün içinde oldu unuz ki isel zorluklar n z  onlar n hangi maksada 
hizmet ettiklerine dair artan kavray n zla kar layacaks n z.
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Ruhlar n Yolculu u
M i c h a e l  N e w t o n

Bu kitap geçmi  ya amlar n  hat rlamak ve ke fetmek isteyenler için tasarlanm  
pratik yöntemler sunan bir el kitab d r. Meditasyon ve otoipnozdan, yönlendirilmi  

rüyalara ve yazar n kendi ke fi olan “rezonans metodu”na dek uzanan 
çe itli tekniklerle size geçmi  ya amlar n zla ilgili bilgilere ula abilmek için 

kullanabilece iniz güvenli ve bilimsel bir program sunmaktad r.
Derin ipnoz alt ndaki deneklerin anlatt  örneklerden yola ç karak kendi ruhsal 

hat ralar n z n arkas ndaki anlam  ke fedecek ve a a daki konularda çarp c  
detaylar ö reneceksiniz:

• Dünya’daki amac m z, • Ruhlar m z n ölümden sonraki gittikleri yer, • Ruhlar n 
ya ayanlarla ba lant  kurma ve yard m etme yolar , • Ruhsal rehberler ve her 

hayattan sonra bizimle görü en Yüksek Varl klar, • Dünya’daki ailelerimiz ve Ruh 
gruplar m z aras ndaki ba lant lar, • Ruhlar n dinlenmesi ve hayatlar aras ndaki 

gezintileri, • Niçin belirli bedenleri seçiyoruz?
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Ruhlar›n Kaderi
M i c h a e l  N e w t o n



S E V G ‹ L ‹
OKUYUCULAR

RUH VARLI ININ çe itli alemlerdeki güvencesi onun ipine, ruhsal 
hiyerar iye tutunmakt r. Dünyadaki tezahürü yukar dan a a ya 
umuttur. Umut bireysel olarak bütünün ba lant  noktas  ile ba l d r. 

Yani birlik ile yasalar n ruhsal kanunlar n kesi ti i yerde “umutla” bir araya 
geliriz.

Umut kendimizi zeki ilan edi imizden bu yana üstü ince ince 
örtülen derin uyku ile ötelenmi tir. Birlik, teknoloji ve geli im ad na 
bu kadar zaferlerle taçlanan ba m z ak llanm  m d r acaba; dünyan n 
efendisi olarak? Bilimsel alanda ak ll  i ler arkas ndan ruhsal ba lant s  
kavranmadan ya anm t r. Yüksek ilahi planlar n niyet ve dilekleri; 
fedakarl klar  görülmeden evrim denen kapal  bulmacaya tutulup yürümü  
durmu uz.

Sonuç; umut gerçekle bir arada her zamanki efkati ile bizleri bekliyor. 
Tak ld m z eyler, ko mam z  engelleyen sanal nedenler... Takvimler birer 
birer devriliyor. Umutla ya ayamayanlar yolu a rm ; yeni dünyas  bilgi ile 
kurulmadan t kanm  inkarc  rolleri çok sa lam benimsiyorlar.

Gelin hep beraber niyetimizi sadece uyan a, aya a kalk a odaklayal m. 
Sakl  olanlar n ortaya ç kmas n  netle mesini ve sadece anlam n  bilerek 
anlay a dönü mesini isteyelim. Gerçek ülkemizin ba lay c  varl klar , 
yasalar  ile efkatle gözlüyorlar.

Sadece samimiyetle teslim olarak yürümek yetecek. Yol’un istedi i bu; 
yolda ol, netle , hedefini hat rla, ba l ca i inde neredesin kontrol et, yeni 
dünya bilgisine haz r ol. Yüksek akl n, maddesel akl  ku atmas na izin ver. 
Onunla muhakemeleri de i tir; tüm boyutlarda akl n n, duygular n n 
kavray na izin ver.

Sahip oldu umuz her eyin u anda sadece uyan a odaklanm , 
ba lant lar oldu unu görerek ilerlemek için bizi ne tutuyor? Yoksa 
irademizi ba ka bir an içinde olacak kar la malara m  sakl yoruz? Hay r; 
gerçek yüzle me ve farkedi  u an’da burada ve kat  gibi görünen her 
tezahürün akarak varl m za ula mas  için f rsatlar burada.

Yeryüzü, tüm elementleri, görsel formlar , biçimleri ile bize son sahneyi 
haz rl yor. Ama i imiz sahnenin arkas ndakilerin gerçek niyetlerini görmek. 
Çünkü o niyetlerle bizim yolculu umuz ayn ; ayn  n yans malar n  
birle tirerek yürümek. Sadece yolda olmam za izin verelim. Oyun burada 
kapan rken ba ka sahnelere kendimizi yazd raca z.

“Yol yürüyenlerin umudu ile aç l r.”

Ruh ve Madde Yay nlar
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DÜNYAMIZDA hangi tabiat kanunu vard r ki bize ölüm kadar do al 
görünsün? Her olay mümkün olabilir veya olmayabilir fakat yaln z bir tek 
olay vard r ki o mutlaka olacakt r. Buna biz ölüm deriz.

Ölüm, canl  varl klara ait bir olay olmakla beraber ruhun hayat  ile do rudan 
do ruya ilgili olmayan bir eydir. Ölüm, cans z maddelere, daha do rusu bu 
maddelerle ruhun ili kilerine ait bir de i me halinden ba ka bir ey de ildir. 

Organizmada iki büyük hayati fonksiyonun iflas  insan ölümünü kesin olarak 
nitelendirir. Bunlardan biri nefesin, di eri de kalbin durmas d r. Bu iki olay 
birbirine o kadar s k  s k ya ba l d r ki bunlardan birisinin az veya çok devam na 
mutlaka di eri de e lik eder. Ve bu iki fonksiyonun sona ermesinden sonra insan 
vücudu yava  yava  maddi de i imlere, da lmalara, daha do rusu maddesel 
olu umlar  itibar yla yok olmaya mahkum kal r. Ve art k onu hiçbir süreç tekrar 
eski canl  haline getiremez.

Ölüm bir zorunluluktur. Bu zorunlulu u anlamak, insan n tekamül ihtiyac n  
ve madde kainat ndaki varl n n zorunlulu unu anlay p kabul etmekle mümkün 
olur.

Ölümün Görünen Anlam

CANLI NSAN ki ilik sahibi bir varl kt r. Hayvanlarda da hal böyledir fakat 
bunlardaki ki ilik derece derece basitle ir.

nsan n kendine özgü bir olu  hali vard r. Bu hali meydana getiren unsurlar 
aras nda insan n duyu  ve dü ünü  tarzlar yla bu duyu  ve dü ünü le ilgili 
i görüm yetene i bulunur. O, bu sayede d ar dan gelen iyi kötü, yap c  veya 
y k c  bütün tesirlere kar  harekete geçer ve kendi varl n  korumaya çal r.

Bu çal ma son dakikaya kadar devam eder. Son dakika yakla t kça vücudun 
bütün hayati fonksiyonlar nda bir düzensizlik, bir a rl k ba  gösterir. Bu halin 
hastal k kelimesiyle nitelendirdi imiz a r ekillerinden fenal k hissi dedi imiz 
hafif ekillerine kadar birçok dereceleri vard r. Maddesel hayattaki bu durgunluk 
ve bozukluk halleri bütün önlemlere ve arzulara ra men art kça artar. Nihayet 
son dakikalar n yakla t n  haber veren hastal k çan  çalar.

Hasta genellikle ölmek istemez. Ve dikkat edilirse ço u zaman ölümden 
kaçma arzusuna korku hissinin e lik etti i görülür. Ölüm fikri son dakikalarda 
insan  en korkunç kabuslar içinde ya atabilir. Hatta o kadar ki hastay  o s rada en 
çok üzen ey bu kabustan ileri gelen uursuzca bir korkudur. Bütün bu tesirler 

Ölüm
Dr. Bedri Ruhselman



E K M  2 0 1 2  •  5



6  •  R U H  v e  M A D D E

alt nda ölümden kaçmaya çal an 
insan, etraf ndakilerden ya ayaca na, 
ölmeyece ine dair ümitsizce güvence 
bekler. O s rada kendisine söylenecek 
en belli bir yalan sözden bile bir teselli 
duymaya çal r. Fakat bütün bunlar 
bo unad r. Çünkü ço unlukla o da 
iyice inanm t r ki hayat nda sürekli 
kafas ndan kovmay  ba arabildi i ölüm 
fikri gerçekle mek üzeredir ve bunu 
hiçbir ey durduramayacakt r.

Ölümün e i inde bulunan insanda 
ölümle hayat aras nda iddetli bir 
mücadele vard r. Fakat dikkatli bir 
gözlemci bu tabloyu seyrederken 
görür ki burada da lmak veya 
ba ka maddesel bir ekle dönü mek 
istemeyen fiziko imik1 bir varl n 
de il, fiziko imik varl n  b rakmak 
istemeyen ve bilinmeyen bir diyara 
do ru sürüklenip gitmekten endi e 
duyan ba ka bir varl n kar s nda 
bulunmaktad r. Hele bu mücadelenin, 
hayat n  fena kullanm  veya ademci2 
fikirlerle beslenmi  kimselerde daha 
iddetli olmas , o gözlemcinin ayr ca 

dikkatini çeker.
Can çeki enin ve etraftakilerin 

ölüme engel olmak için gösterdikleri 
bütün çabalar bo tur. Ne 
doktorun dola m ilaçlar , ne hasta 
yan ndakilerin kuru tesellileri ne de 
bizzat hastan n ölmemek için yapt  
mücadeleler fayda vermez. Her zaman 
oldu u gibi imdi de yüksek tabiat 
kanunu hükmünü yapacak ve bütün 
gafilce ve cahilce dirençleri k racakt r. 

1 Fiziko imik: Fizikokimya, fiziksel kimya, kimyasal 
i lemlerde fizik kavramlar n incelenmesi. (RM)
2 Ademcilik: Yirminci yüzy l n ba nda Rusya’da 
ortaya ç kan bu edebiyat ç r , simgecili e 
(sembolizme) kar  bir tepki olup e yay  sanki 
Adem’in gözüyle görüyormu  gibi mistikçilikten 
uzak bir kavray la kavrayarak, gerçek anlam nda 
kullan lm  kelimelerle anlatmak yoludur. Bu ç ra 
Dorukçuluk da denir. (RM)

Nihayet hastan n uuru bulanmaya 
ba lar. Bir uyu ukluk hali, hatta tatl  
bir dinlenme hali ortaya ç kar. Bütün 
a r lar diner, st raplar durur. Hasta 
bütün hayat  süresince geçirdi i ölüm 
korkusunun bo unal n  kendisine 
haber veren bu ilk i aretlerin manas n  
ço unlukla henüz anlayamaz. Fakat 
art k iddetli mücadele kalmam t r. 
Yaln z bedende görülen ey ruhun 
ondan kurtulmak için yapmakta 
oldu u sars nt lard r. Böylece bir 
taraftan hasta hakiki hayat na girerken 
di er taraftan etraf ndakiler hala 
i in fark nda olmadan onu “ölümün 
pençesinden” kurtaramad klar na 
üzülürler. Fakat uras  muhakkak ki 
e er onlar n bu arzusu gerçekle se 
ve hastan n fikrini sorabilseler, hasta 
çok defa bu iste i iddetle reddedecek 
ve yoluna engel olmamalar n  
onlardan isteyecektir. Deneyimlerin 
ve tebli lerin ö retti ine göre burada 
ruhun bir tek arzusu vard r, o da 
önünde aç lmakta olan yeni aleme 
do ru att  ad mlar n  s kla t rmak ve 
kendisini ezen maddi yükünden bir an 
evvel kurtulmakt r.

Bütün iddetli çabalar na ra men 
bedenin kuvvetli ba lar n  güçlükle 
koparan ruhun bedende tezahür eden 
ç rp n lar  da ço unlukla d ar dakiler 
taraf ndan yanl  yorumlara u rar. Ve 
pek az kimse bunun kurtulu  yolunda 
sarf edilmekte olan yüce bir çaba 
oldu unu anlayabilir. Ara s ra i itilen 
iddetli h r lt lar, bedende görülen 

silkinmeler ruhun serbestle mek için 
gösterdi i çabalar n dünyam zdaki son 
maddesel belirtileridir. Ruh hemen 
hemen bedenini b rakm  gibidir. 
Hayat sahibi bir yüzün sürekli de i en 
ifadeleri art k bu cesette kalmam t r. 
Yaln z son bir tek ifade orada sabit 
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olarak yerle ir ki o da ruhun bedende 
ortaya ç kan son duygular na ait bazen 
büyük bir huzurun ve ço unlukla 
korkunç bir st rab n ifadesidir. Bu 
ekilde donuk bak larla, sönük 

dudaklar n son sözünü söylemek 
ister gibi titreyi leriyle etraf ndakilere 
heyecanl  ve üzüntülü dakikalar, 
saatler ve hatta günler geçirten can 
çeki menin son tablosu tan mlan rken 
iddetli bir iki ç rp nma, bir iki çene 

oynat  ve nihayet önüne katt  bir 
miktar köpü ü gö üsten bo aza kadar 
sürükleyen son h r lt l  nefes sahnenin 
perdesini kapat r. Ve o zaman yaln z 
maddelere özgü olan bedenin at l hali 
bir anda ortaya ç k verir. 

Bu s rada neler olur, kaba bir gözün 
tam miyoplu u içinde görebildi i 
bu olaylar n arkas nda di er ne gibi 
maddesel olaylar gizlenmi tir?

Yine ölümün görünen di er baz  
belirmeleri daha vard r ki bunu ancak 
hassas insanlar görebilir. Bunun 
kendili inden olma veya deneysel 
gözlemlere dayanan birçok örnekleri 
vard r. Bir tanesini yaz yorum; bu, Dr. 
Burgess’in Dr. Hodgson’a göndermi  
oldu u ve sinir uzman  Dr. Renz’in 
ahitlik etti i bir vakaya aittir:

“Zavall  e imin son be  saatlik hayat  
s ras nda gözümün önünde meydana 
gelen eylerden sonra acaba zihnen 
bir halüsinasyona m  u ram t m, 
yoksa aksine bir durugörü yetisi mi 
kazanm t m meselesini çözemeyecek 
bir hale geldim. 

Bu olaylar  yazmaya ba lamadan 
önce bunlar  okuyacak olanlar n ilgisi 
bak m ndan unu ilan ederim ki ben 
asla ne alkolik içkiler, ne morfin ne de 
kokain kullanm  de ilim. Her eyde 
daima l ml yd m, l ml  oldum. Asabi 
mizaçl  de ilim, zihnen hayali bir adam 

de ilim. Daima hesapl , sakin ve metin 
bir insan olarak tan nm md r. unu 
da eklemeliyim ki ben, medyomsal 
materyalizasyon olaylar yla, görünen 
astral bedenleriyle spiritüalizme 
sadece inanmam  olmakla kalmad m, 
ayn  zamanda bu kuramlar n daima 
dü man  oldum.

E im 1902 senesi 23 May s ay n n 
Cuma günü saat 11:45’te ölmü tü. 
O gün ö leden sonra saat dörtten 
itibaren bütün ümitlerin kayboldu unu 
anlam t m. 

U ursuz saati beklemek üzere 
birçok dostlarla beraber yata n 
etraf na toplanm t k. Doktor ve 
iki hastabak c  hem ire de vard . 
Ben can çeki en e imin yata n n 
ba ucuna oturmu tum. Sa  elini 
elimle tutuyordum. Dostlar odada 
da lm lard . Baz s  oturuyor, 
di erleri ayakta duruyordu. Hiç 
kimse konu muyordu. Herkes 
hastan n gittikçe zay flayan solunum 
hareketlerine dikkat ediyordu. Hiçbir 
de i iklik olmadan böylece iki saat 
geçti. Hizmetçi ak am yeme inin 
haz r oldu unu haber verdi fakat 
bundan kimse yararlanmak ister 
görünmüyordu. Saat 06:30’da ben 
dostlara, doktora ve hastabak c lara 
zaman geçirmeden yemek yemelerinin 
srarla rica ettim. Çünkü bekleme daha 

uzayabilirdi. Önerim kabul edildi.
Bundan 15 dakika sonra, yani 

saat 06:45’te (saatin do rulu undan 
eminim çünkü kar mda bir saat 
vard ) kap ya do ru bakt m. E i in 
üzerinde ve havada birbirinden ayr , 
yatay durumda bulunan, çok belirgin 
üç küçük bulut gördüm. Bunlardan 
her birinin boyu yakla k 1,5 metre 
uzunlu unda, eni de 15-20 cm kadard . 

Benim ilk dü üncem u oldu: 
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(Bu haks z hükmümden dolay  
özür dilerim.) E i in öbür taraf nda 
sigara içilmi  ve sigaran n duman  
odaya girmi ti. Bu i i yapanlar  
paylamak üzere bir hamlede yerimden 
f rlad m. Gördüm ki ne e ikte, 
ne koridorda, ne de odada kimse 
yoktu. a rm  olarak tekrar odaya 
döndüm ve bu küçük bulutlara 
bakmaya ba lad m. Bunlar a r a r 
fakat güvenle yata a yakla yorlard . 
Yata  tamam yla kucaklad lar. Ben 
bu bulutlar n aras ndan bakarken 
can çeki en e imin yan nda, boyu 
bir metreden büyük olmayan bir 
kad n ekli gördüm. effaft . Fakat 
ayn  zamanda alt n renginde parlak 
bir k yay yordu. Manzaras  o kadar 
ihti aml yd  ki bunu kelimelerle tarif 
etmek mümkün olamaz. Üzerinde 
Yunan tarz nda, kollar  uzun, geni  
ve sark k bir elbise vard . Ba nda da 
bir çelenk bulunuyordu. Bu kad n 
muhte em güzelli i içinde bir heykel 
gibi hareketsiz dikiliyordu. Ellerini 
e imin ba na uzatm t . Ve bir misafiri 
sevinçle fakat ciddiyetle kar lay c  bir 
hal gösteriyordu. Az çok belirgin di er 
ekiller de etraf nda dalgalan yordu.

E imin üzerinde yatay durumda 
ç plak beyaz bir ekil uzanm t . Bu 
ekil, sol gözüne temas eden kordonla 

can çeki en e imin bedenine ba l  
bulunuyordu. Bu t pk  onun astral 
bedeni gibiydi. As l  bir halde duran bu 
ekil baz  anlarda tamam yla hareketsiz 

bir halde duruyor ve sonra kas l yor, 
ancak 40 cm uzunlu unda küçük 
bir ölçü al ncaya kadar küçülüyordu. 
Fakat kad n n eklini daima muhafaza 
ediyordu. Ba  mükemmeldi, beden 
mükemmeldi, kollar ve bacaklar 
mükemmeldi. Astral beden kas l p 
küçüldü ü zaman iddetli bir 

mücadele ba l yordu. Bedenden 
mutlaka kurtulmak ve serbestle mek 
için iddetli ç rp nmalar ve etraf n 
hareketleri görülüyordu. Yoruluncaya 
kadar bu mücadele devam ediyor ve 
onun arkas ndan bir sükunet devresi 
geliyordu. Bu devrede astral beden 
büyümeye ba l yor fakat biraz sonra 
tekrar küçülüyor ve önceki mücadele 
yine kendini gösteriyordu. 

E imin son be  saatlik hayat nda 
bu sersemle tirici vizyonu aral ks z bir 
ekilde gördüm. Gözlerimi kapad m 

zaman veya dostlarla konu mak üzere 
onlara bakt m zaman veya ba m  
di er bir tarafa çevirdi im zaman 
bu vizyon kayboluyordu fakat tekrar 
yata a bak nca ayn  hali önceki gibi 
görüyordum.

Bu be  saat süresince ba mda, 
kol ve bacaklar mda garip bir a rl k 
duyuyordum. Göz kapaklar m n, 
sanki uyku halinde oldu u gibi a r 
oldu unu hissediyordum. Vizyona 
e lik eden bu haller beni akl mdan 
korkutmaya ba lad . O kadar ki 
ço unlukla doktora hitap ediyor ve 
‘Doktor, deli oluyorum,’ diyordum. 

Nihayet u ursuz saat geldi. Son 
bir kas lmadan sonra can çeki en 
e imin nefesi kesildi ve ayn  zamanda 
astral eklin kendisini kurtarmak için 
çabas n  iki kat art rd n  gördüm. 
Görünen bir ölü halini alan e im 
birkaç saniye sonra tekrar nefes almaya 
ba lad . Son olarak iki, üç nefes daha 
ald  ve hepsi bitti. Son nefes ve son 
kas lmas yla beraber astral bedeni 
ba layan kordon koptu. Bir anda astral 
bedenin kayboldu unu gördüm. Ayn  
zamanda di er ruhani bedenler ve 
odaya giren bulutlar da birdenbire 
kayboldu. Ve u da gariptir ki üzerimde 
bulunan ve beni s k nt ya sokan a rl k 
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da kayboldu. O kadar ki kendimi 
gereken hüzünlü merasimi haz rlamak 
ve idare etmek için gereken emirleri 
verecek halde her zamanki gibi sakin, 
metin ve tedbirli buldum.”3

Bu ki inin bir halüsinasyon4 
geçirdi ini söyleyecekler bulunur. 
Ancak sinirlilikle ak llar na hemen 
ilk gelen hükmü vermeden ve kolay, 
klasik te hisler içinde dü üncelerini 
hapsetmeden önce okuyucular ma 
bu alandaki bol ve kapsaml  di er 

3 Ernest Bozzano – de Vesme, Phénomenes Psychiques 
au Moment de la Mort.
4 D ar da mevcut olmayan bir eyin varl n  
mevcutmu  gibi duymak.

dokümanlar  incelemelerini ve 
daha acelesiz, daha sakin bir hüküm 
vermelerini tavsiye ederim. 

te ölümün en geni  anlamdaki 
görünen ve yüzeysel görünü ü budur. 
Fakat böyle maddesel anlamdaki 
ölümün varl n  kabul etmek ne kadar 
zorunlu ise insan ruhunun bu anlamda 
bir ölüme maruz kalmas n n söz 
konusu olmayaca n  da öylece kabul 
etmek zorunlu olur.               r

Dr. Bedri Ruhselman’ n Ruh ve Kainat adl  eserinin 
1. cildinin 197-205. sayfalar ndan Türkçele tiren: 
Neslihan Kosova.

The Lady of Shalott, J. W. Waterhouse, 1888



1 0  •  R U H  v e  M A D D E

Transpersonel Psikolojinin Tan mlar : lk Yirmi Üç Y l

TRANSPERSONEL psikoloji hareketinin 1960’larda ba lamas ndan bu yana 
transpersonel psikoloji teriminin tan mlanmas nda pek çok güçlükler 
ya anmaktad r. Günümüze kadar bu alanla ilgili olarak transpersonel 

psikoloji teriminin çe itli aç klamalar n  da kapsayan zengin bir kaynak birikimi 
olmu tur. San yorum bu aç klamalardan baz lar n n sistematik olarak gözden 
geçirilmesi transpersonel psikoloji terimine netlik kazand r lmas na ve bu 
alan n daha iyi anla lmas na olanak sa layacakt r. Bu yaz da sizinle payla t m 
tan mlamalar konuyla ilgili profesyonel organizasyonlar n dergilerinden ve 
yay nlar ndan, kitaplardan ve çe itli konferans metinlerinden al nt lard r.

Transpersonel Psikoloji Tan mlamalar

1. Transpersonel (ya da Dördüncü Kuvvet) psikoloji, gerek “Birinci 
Kuvvet’’ (pozitivist ya da davran sal teori), gerekse “ kinci Kuvvet’’ 
(klasik psikoanalitik teori) ve de “Üçüncü Kuvvet’’ (hümanistik teori) 
psikolojilerinde sistematik olarak yer almayan a k n insan n kapasite ve 
potansiyelleri ile ilgilenen farkl  alanlardan bir grup psikolog ve profesyonel 
insan n, psikoloji alan nda yükselen bir kuvvete verdikleri bir ba l kt r. Bu 
yükselen “Dördüncü Kuvvet” özellikle u alanlarla ilgilidir; varolu un bilimsel 
olarak ara t r lmas  ve bunun sa duyulu bir biçimde hayata geçirilmesi, 
bireysel ve türleri ilgilendiren meta-ihtiyaçlar, a k n de erler, birle tirici 
uurluluk, zirve-deneyimler, mistik deneyimler, hu u hali, varolu , kendini-

gerçekle tirme, özvarl k, mutluluk, haz, benli in a k n hali, derin anlam, 
ruh, birlik, kozmik fark ndal k, bireysel ve türler aras  sinerji, günlük hayat n 
kutsanmas , a k n fenomenler, kozmik ne e ve e lence, maksimal duyusal 
fark ndal k, alg lama, ifade ve aktiviteler. (Sutich, 1969, s. 15-16).

2. Transpersonel psikoloji a k n ve en yüksek anlamlar n ve de erlerin 
psikolojisidir ve bu alanda ara t rma yapan psikologlar n, tüm kurum ve 
aktiviteleri bu tip anlam ve de erlerin bak  aç lar  ile de erlendirmeye 
haz rl kl  olmalar  gerekir (Gren & Geren, 1971. s. 42).

3. Transpersonel psikologlar çe itli insan davran lar n  ara t r rlar ve bu 
konular  sistematik çal ma alan na getirmeye çal rlar. Konular oldukça 

Transpersonel Psikoloji
Nedir, Ne De ildir?

Gülbin K nac gil
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çe itlidir fakat pek çok biçimde 
birbirleri ile kesi irler. Bu konular 
aras nda unlar say labilir: 1) 
nsan n yeni imaj , 2) Birbirinden 

oldukça ayr  alanlar n sentezi, 
3) Ki isel-ilerleme ve ruhsal geli im 
dürtüsü, 4) De i tirilmi  uur 
halleri, 5) Parapsikoloji ve psi ik 
fenomenler, 6) Di er kültürler 
ve psikolojileri, 7) Yeni bir enerji 
biçimi, 8) Sübjektif, içsel haller ve 
9) Son psikolojik ke ifler (Roberts, 
1975, s. 398).

4. Transpersonel psikoloji, sosyal 
rollerin, kimliklerin ve bireysel 
hikayelerin ötesinde olarak 
alg lanan davran  ve deneyimler 
ile ilgilenen psikoloji alan  içindeki 
yönleni tir.

5. Transpersonel psikoloji 
ara t rmalar n n odak noktas  
unlar  içerir; sadece benli e ait 

de ilmi  gibi görünen deneyimler, 
sezgisel varl klara temel olu turan 
evren ve ya amlara ait alg lamalar, 
ego dü üncesini a an görü  ve 
fikirler, tüm varolu la derin 
birliktelik ve bütünlü ü ifade 

eden duygular. Transpersonel 
psikolojinin temel içsel süreçleri 
do rudan ke fetmeye ve deneyim 
nedir, uur nedir, enerji nedir 
gibi sorular n cevaplar n  bulmaya 
öncülük etti i söylenebilir 
(Hensley, 1977, s. 3).

6. Halen bebeklik dönemini ya ayan 
transpersonel psikoloji, evrensel 
fark ndal  ve içsel huzuru 
geli tiren ruhsal ve somatik 
deneyimleri ara t ran ve insani 
psikolojiye göre daha az sistematik 
olan öncü bir yakla md r (Ryback, 
1978, s. 12).

7. Transpersonel psikoloji optimum 
psikolojik sa l k ve iyilik halleri ile 
ilgilenir ve uur hallerinin geni  
aral n  deneyimleme potansiyelini 
ara t r r. Bu aral k içinde kimlik 
kavram , ego ve ki ili in normal 
limitlerinin ötesine geçebilir. 
(Walsh & Vaughan, 1980, s. 16).

8. Transpersonel psikoloji;
-    Realitenin yeni ve eski vizyonunu 

bir araya getirir,
-    Dünyan n tüm büyük spiritüel 

geleneklerine ve onlar n 



1 2  •  R U H  v e  M A D D E

mitlerine ve her insan varl n n 
(içsel Benlik) ilahi olan  takdir 
etme biçimine sayg  duyan bir 
psikolojidir,

- nsani geli im ile ilgili alg  
s n rlar m z , temel insan 
do as n n sezgilerine ve bunlar n 
gerçekle tirilmesine kadar 
geni letir,

- nsanl k bütününün, geçmi  ve 
gelece in bizi nas l etkiledi ini 
ve de i meyen gerçekli in, 
mutlak olan n, davran  ve 
dü üncelerimizde nas l tezahür 
etti ini ara t r r,

- Dikkatimizi belli bir uur haline 
çeker ki bu hal baz  insan 
varl klar n n gerçekli i, günlük 
“ki isel” gerçeklikleri a an 
biçimlerde deneyimlemelerine 
olanak sa lar,

- Günlük fark ndal n s n rlar n n 
ötesine geçme olas l n  kabul 
eder (Mann, 1984, s. viii-ix).

9. Transpersonel psikoloji kendini 
geçti imiz yirmi y l içinde 
psikolojik çal malar n uur, 
ruhsal geli im, beden-zihin ili kisi 
ve ki isel dönü üm alanlar na 
kayd r lmas  eklinde ortaya 
koymu tur. Bu alan psikoloji ve 
ruhsall k ara t rmalar na zengin 
çe itlilik getirmi tir. Transpersonel 
psikoloji ruhsal a amalar  ve 
fark ndal klar  gerçek olarak kabul 
eder ve bunlar n geli tirilmeleri 
ve beslenmeleri durumunda insan 
hayat n  dönü türebilece ini, ki iyi 
daha derin ki isel anlay lara ve ileri 
seviyede beden ve zihin sa l na 
ta yaca n  söyler (Institute of 
Transpersonal Psychology bro ürü, 
May s, 1990).

10. Transpersonel psikolojinin amac  
uzun y llara ait felsefenin ve Büyük 
Varolu  Çemberi’nin tamamen 
güncellenmi  ve modern ara t rma 
ve bilimsel geli melere dayanan 
eklini ortaya koymakt r. Modern 

psikiyatrinin, davran ç l n ve 
geli imsel psikolojinin bulgular n  
bütünüyle kabul eder ve bir araya 
getirir ve daha sonra gerekli 
gördü ünde insan varl n n 
varolu  ve ruhsal boyutlar n n 
deneyim ve dü üncelerini bu 
bulgulara ilave eder (Wilber, 1991, 
s. xi).

Tan mlar n Analizi

TRANSPERSONEL psikoloji tan m nda 
en çok tekrarlanan konular; 

1. uur halleri
2. En yüksek ya da a k n potansiyel 
3. Egonun ve ki isel benli in ötesi
4. A k nl k
5. Ruhsall k

Çe itli tan mlamalar n incelenmesi 
ve bir araya getirilmesi sonucunda, 
a a daki ifade transpersonel 
psikolojinin ça da  bir ifadesi olarak 
kabul edilebilir:

Transpersonel psikoloji, insanl n 
yüksek potansiyelinin ara t r lmas  ve 
uurun birle tirici, ruhsal ve a k n 

hallerinin tan nmas , fark na var lmas  ve 
anla lmas  konular  ile ilgilenir. 

Önerilen bu tan m, transpersonel 
psikoloji alan n  karakterize eden 
temel konular n özet bir biçimde bir 
araya getirilmi  halidir.           r

Kaynak: Makale, Denise H. Lajoie (Honolulu, Hawai) 
ve S. I. Shapiro (Honolulu, Hawai) adl  ara t rmalar n 
bir yaz s ndan özetlenmi tir.
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JUNG’un an lar nda anlatt , psikanaliz tarihinin ba lang çlar na ait, ünlü bir 
an vard r. O da yeni buldu u ak l hocas  Freud’un belirgin bir merasim 

   havas nda, kendisinden çocuk cinselli i teorisini asla terk etmemesini rica 
etti i and r. “Bu teori hepsinin içinde en önemli oland r. Bu teoriyi dogma 
haline getirip ondan sars lmaz bir siper yaratmal s n.” Dogma sözcü ü Jung’un 
ku kuculu unu uyand rmaya yettiyse de ( sviçreli Protestan bir peder olan 
babas n n ölü teolojik mant ks zl klar n  reddetmi ti bile) ku atma metaforu onu 
iyice hayretler içinde b rakm t r. “Bir siper mi?” diye yan tlad  Jung, “Neye kar ?” 

“Çamurun kara dalgas na, okültizme kar ,” demi tir psikanalizin kurucusu.¹ 
Bu olay, iki adam aras ndaki ili kinin dönüm noktas  olacakt . Jung eninde 

sonunda Freud’la ve cinsel teori dogmas yla yollar n  ay r r ve kendi okulunu 
kurar. Jung’un kendini okült olana adamak gibi bir niyeti yoktu, ancak Freud’un 
dar rasyonalizminin, Jung’un geli tirmekte oldu u çok daha geni  bak  aç s na 
ters olarak, yaln zca okültü de il, felsefenin, dinin ve parapsikolojinin bilinmeyen, 
engin alanlar n  da d lad n  anlam t r. Jung’un kendisinin de belki psi ik 
deneyim olarak adland rm  oldu u ve hemen öylece aç klanamayaca n  bildi i 
çok say da deneyimi olmu tur. Jung, ayr ca kendini dini ve spiritüel konularda 
Freud’dan daha çok kaynak okumu  olarak kabul etmekteydi. Ya am n n 
sonlar na do ru, I Ching ve Tibet’in Ölüler Kitab  gibi, o zamanlar hiç bilinmeyen 
metinlere ili kin bir parça temkinli akademik yorumlar yazm t r. Psi ik 
fenomenlere ili kin aç k görü lü olmaya çal m t r. 

Freud’la Jung aras nda, okült olana ili kin süren gerginlik, psikolojinin düzgün 
incelenmesiyle ilgili salt bir anla mazl ktan, hatta y ld zlar  bar mayan iki farkl  
mizac n çeki mesinden ibaret de ildi. Bu konuda birbirleriyle mücadeleleri, 
Bat  uygarl klar n  sonsuzca bölen bilimle din, tutuculuk ve asilik, rasyonalizm 
ve bat l inanç aras ndaki ikilemi özetliyor. Kimi tarihçi bu ikilemin köklerini 
Yunanlarda yükselmi  rasyonalizmde ve sonras nda, tanr lar n ve kültlerinin feda 
edilmesinde görüyor. Baz lar na göre de, bu ayr m n kayna  Pagan dinleriyle, 
mparator Konstantin alt ndaki Roma’n n resmi dini olarak bask n konuma 

gelen Hristiyanl n çarp mas nda yat yor. Ar etipsel psikolog James Hillman, 
kültürümüzün tamam n  günümüz psikolojisinde ya anan çeki melere kadar 
getiren, monoteizm ve politeizm inanç biçimleri aras ndaki temel ar etipsel 
muhalefeti gözlemlemi tir.2 Bugün bile Freud’cu ego psikolojisinin tutucular , 
Davran ç lar ve psikiyatri, Reichiyen, Gestalt, parapsikoloji ve feminist psikoloji 
gibi, yeni politeizmi kolektif olarak ifade eden, filizlenmekte olan alternatif 

Bilinmeyen
Psi ik Alemlerin Ke fi

Dr. Roger J. Woolger
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ekoller 
üzerinde 
monoteist 
kontrol kurmaya 
çal yorlar. Lisans 
yasalar , sigorta irketleri 
ve doktrin ara t rmac lar  bu yeni 
asilere eziyet ediyor. Amerikan Psikoloji 
Birli i, ara s ra bütün bir çal ma 
alan n  aforoz etti ini duyuruyor; 
t pk  birkaç y l önce parapsikoloji için 
yapt  gibi.

Ba ka bak  aç lar na kar , her ne 
kadar liberal ho görü gösterdi imizi 
beyan etsek de, insan ruhunu anlamak 
için mutlak ar imedyen bir nokta 
olabilirmi  gibi, yegane hakikati, u 
veya bu fenomenin gerçek anlam n  
elde etme konusunda obsesif derecede 
do rucu bir talepkarl a kap lmam z 
an meselesidir. 

Rasyonalite ve bilimin her eyi 
aç klayabilen nihai yorumlay c  gücüne 
olan inanç, monoteizmin y k c  bir 
formudur ve yaln zca, bast r lm  
politeist uurd n n irrasyonel, 
anla lmaz, hatta okült her türlü 
tepkiyi vermesine yol açar. uurd n  
konu alan psi izmin ve psikolojinin 
yeniden dirili  tohumlar n n on 
sekizinci yüzy lda, Ayd nlanma Ça nda 
mesmerizm taraf ndan gösterilmi  
olmas  bir rastlant  de ildir. Bu 
tohumlar on dokuzuncu yüzy lda, 

bilimsel 
materyalizm ve 
pozitivizmin doru a 
ula t  dönemde, 
spiritüalizm, teozofi 
ve yeniden canlanan gotik olarak 
çiçek açm t r. Jung ortaya ç kan 
bu antitezlerle ilgili u yorumlar  
yapm t r: 

“Rasyonalizm ve bat l inanç birbirini 
tamamlar niteliktedir. I k ne kadar 
parlaksa, gölge o kadar siyaht r, 
sözleriyle özetlenen bu durum 
psikolojik bir kurald r. Di er bir 
deyi le, biz ne kadar rasyonalist 
olursak, uurd n n spektral dünyas  
da o kadar canlan r.”3 

Freud’u bu kadar rahats z eden “siyah 
çamur dalgas ” aç kça görülebiliyordu. 
Bu dalga, onun ifadelerini kullanmak 
gerekirse, Bat  spiritüalizminin 
bast r lm  yönünün geri dönü üydü: 
Yunan gizem okullar , Hristiyan 
Gnostikler (asl nda ifac  ve aman 
olan), Orta Ça n kilise kar t  asileri 
ve cad lar , simyac lar, mistikler ve 
vizyonlar  hüküm süren Hristiyan 
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ortodokslar na (hem Katolik, hem 
Protestan) uyum sa lamada ba ar s z 
olan her renkten medyom. 

Geçmi  ya amlar konusuna olan 
ilgim duyulmaya ba land nda, 
çal malar m  ve uygulamal  
e itimlerimi programlar ndan bir 
bir ç kar p atan Jung’cu kurulu lara 
bak lacak olursa, modern Jung 
takipçileri de en az Freud kadar 
“okültün siyah çamur dalgas ndan” 
korkuyor.4 Geçmi  ya amlar ve genel 
olarak psi ik fenomenler konular n n 
ara t r lma i ine bir parça da olsa 
stigma ili tiriliyor. Ço u insan -hatta 
yüksek ö renim görmü  olanlar 
dahi- bu konulardan çekinerek 
uzakla r veya inceden inceye 
küçümserler. Meslekta lar mdan pek 
ço u, yakla m m  aç klayana kadar, 
kendimi el fal  bakanlara ve delirip 
okültist bir bölünmeye b rakt m  
dü ünmü e benziyor. Yaz lar m n 
onlar n en korkunç kehanetlerini 
hakl  ç karmas n  göze alarak, her eye 
ra men bilinen psi ik evrenimizin 
arka diyarlar na sürgün edilmi  önemli 

fenomenlerle ilgili aç k fikirli olmaya 
çal yorum. 

Geçmi  ya amlar, obsesyonlar, 
ölüme yak n deneyimler, psi ik güçler 
vs. t pk  Güney Amerika’n n yüzy llar 
sonra, her yeri sar p kaplam , balta 
girmemi  orman taraf ndan yutulan 
kay p tap naklar  gibi, uçsuz bucaks z 
psi ik terra incognita’n n (bilinmeyen 
topraklar n) parçalar d r. Psikoterapi 
alan nda gerçekle tirilen yarat c  
yenilikler uurd  dedi imiz, psi enin 
bu dev k tas  üzerinde, içlere do ru 
yeni yollar açt kça, daha çok egzotik 
kal p gün na ç kar lacak. Birçok 
yaln z ka if gibi ben de harikulade 
ke iflerimle ilgili öykülerimin biraz 
küçümsenmesine al t m. Buna ra men 
daha ku kucu olan meslekta lar ma 
kar  adil olmak ad na, okültizmin bu 
balta girmemi  orman nda kaybolma 
metaforuyla kalman n ve orada 
olmayan eylerle ilgili halüsinasyonlar 
görmenin çok kolay oldu unu itiraf 
etmeliyim. Bu nedenle okuyuculara, bu 
engin ve girift bölgede yönlerini daha 
kolay bulabilmeleri için kabataslak 
pusula bilgileri sunmaya çal t m. 

Sonu olmayan ara t rmam içinde, 
geçmi  ya amlar  de erlendirmenin 
dört temel yolunu buldum: 
1. Medyomik (psi ik) yakla m: Medyomik 

geçmi  ya am okumalar  ve trans 
medyomlu unu içerir.

2. Parapsikolojik yakla m: Geçmi  
ya am n bilimsel ve deneysel bir 
ekilde soru turulmas n  tercih eder. 

3. Dini yakla m: Reenkarnasyonu bir 
inanç nesnesi olarak inceler. 

4. Psikoterapötik yakla m: Geçmi  ya am 
regresyonunu terapötik de i ime 
ula ma amac yla kullan r.
Bu yakla mlar n uygulamada 

iç içe geçti i aç kt r, bir medyom 

Geçmi  ya am 
terapisi, 

psikolojik ifaya 
ula maya 
yarayan 
bir teknik 

olarak kullan l r. 
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parapsikoloji ara t rmas na kat labilir, 
bir reenkarnasyoncu ayn  zamanda 
bir terapist olabilir. Bizim, hakikate, 
sahtekarl a, metotlara ve hedeflere 
ili kin ters tepki olu turacak 
tart malardan kaç nmam za yard m 
ederler. Bu kategorilerin her birine 
s rayla bakarsak, hepsinin bak  
aç lar n n hem felsefi varsay mlar  
aç s ndan hem de (pratikte veya 
ba ka ekilde) yans tt klar  hedefler 
aç s ndan, birbirinden temelde 
farkl l klar gösterdi i çok netle ir. 

Bir medyom paranormal bir 
kaynaktan gelen geçmi  ya am 
bilgisine kanall k yapmak isterken, 
bir parapsikolog geçmi  ya am 
an lar  iddias n n do rulu unu veya 
geçersizli ini kan tlama derdindedir; 
din adam  reenkarnasyonu dini bir 
gelenek arac l yla al nm  bir doktrin 

olarak irdelemekle me guldür. Son 
olarak, pikoterapist geçmi  ya am 
regresyonunu psikolojik ifaya ula maya 
yarayan pratik bir teknik olarak 
kullan r.            r

NOTLAR:
1. C. G. Jung, Memories, Dreams, Reflections, New 

York, 1973, s. 150 (An lar, Dü ler, Dü ünceler, 
Can Yay nlar , çev. ris Kantemir, 2001).

2. Bkz. James Hillman, “Psychology: Monotheistic 
or Polytheistic?” Spring, 1971. 

3. Jung, Psychological Reflections, s. 25. 
4. James Hillman, Jungcu hareketin, biraz 

Jung’un kendsinde olan, ailesinin medyomik 
taraf yla (annesi) rasyonel-bilimsel taraf  
(babas ) aras ndaki çat madan kaynaklanan 
bir bölünmenin içinde s k p kald n  
ustaca gözlemlemi tir. Günümüzde pek çok 
Jungcu, Jung’un dini, spiritüel ara t rmalar n  
küçümseyerek yo unlukla “klinik yaz lar n ” 
tercih etmektedir. Bkz. Hillman, “Some Early 
Background to Jung’s Ideas,” Spring, 1976. 

Yazar n Other Selves, Other Lives adl  kitab ndan yap lan 
al nt y  çeviren: Dicle Uluda .
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Y ALAN hangi ko ullarda söylenir? Yalana olan ihtiyac m z hayati midir? Yoksa 
yalan az dozda gündelik ya am n destek ilac  m d r? Ya da bizi yava  yava  
çürüten psikojenik bir dengesizlik midir? 

Gaia denen bu gezegen, anaç kollar  ile ba r na bast nda yavrular  do a 
denen ortam n içinde öz’ün kendi tavr n n örtüldü ü, kapat ld  bir hayata 
do ru yürüdü. Zaman denilen bu hayat  herkes için ö retilen bir seviyeye getiren 
enerjide sadece i ini yapt . 

Yalan hakikatin görülmesi ve do rulanmas  üzerine yapt m z gözlemin, 
kar la man n çarp t lmas d r. Yanl  bilgi verilmesidir. Hatta yanl  bilginin kölesi 
olup bunu uygarl k haline getirmektir. Hayat  harcay p yalan ve imajinatif bir 
seviyede negatif bir ortam n gerçekmi  gibi k lmaya çal maktad r. Mitlerimize, 
efsanelerimize bile metaforik olarak yans m t r. Yalanc  çoban, k rm z  ba l kl  k z, 
Pinokyo, Ali Baba ve K rk Haramiler gibi edebi hat ralarda bile ana özne yalan n 
toplumsal olarak do alla t r lmas  ve hepimizde de il sadece kötü insanlarda 
yalan n oldu u gibi sanal bir alg  bilinçalt m za yerle tirilmi tir; uzun y llar, 
zamanlar boyunca...

Gurdjieff, bu konuda ifreli olarak öyle anlat yor: nsano lu öyle h zl  
geli iyordu ki Güne  sisteminin geli me zaman n n önüne ç km t . Bunun 
üzerine ba  yönetici, ba mühendisi ça r p bu soruna çözüm bulunmas n  istedi. 
Ba mühendis öyle bir çözüm buldu ki, bu illet tüm gelece imize ve özümüze 
yap t . MAJ NASYON idi bulunan çözüm, negatif benlerin ya amak için enerji 
buldu u, yalan söyledikçe kendine hayatlar icat eden özde le ti imiz s n rs z gri 
ortam. Bir çe it bo luk. Öz y pran p kapand  için varl k kaybolur. Yalan öz’ü ve 
ruhsal ba lant m z , varl m z  öldürür. Öyle bir psi ik yara aç lm t r ki varl n 
üstünde ancak kendini bilme f rsat  bulabilenler kurtulmaya adayd r.

Yalan kimyasal olarak sa l m z  bozar ve geni  ölçekte geri enerjileri bize 
ba lar; döküntü, kabuk, sahte enerjilerle ba lant m z artar. Çünkü imajinatif 
sahte duygular yaratarak hayal etti imiz, öyle olmas n  istedi imiz sanal an’larla 
KEND M Z  HAKLI ÇIKARTMA gibi yeni bir dünya hastal na tutulmu  bulduk, 
insano lu bununla ya yor. Bireysel organizman n bütünlü ü gerçek ile ayn  
anda akmad ndan her yalan her sahte tav r al , kibirlerimiz gurur, güceniklik 
gibi imajinatif roller, bedeni hasta etti binlerce y l. Çok çe itli hastal klarla maddi 
ko ullar  tespit ettik, gerçek nas l bir form verir bize diye ama, ezoterik olan  
da unuttu umuz için, kitlesel hastal klarla geri döndü bize yalan. Geçmi teki 

Yalan Üzerine
A. Cemal Gürsoy

B R L E T R E N  B L G
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hastal klar m z verem, veba, cüzam, 
gibi imdi de ak llanm  kanserle yüz 
yüzeyiz. Beden bütünsel gerçeklikten 
ayr  kald  her an için negatif 
enerjinin deneme alan  olmaya devam 
ediyor. Her yeni yalanda yepyeni 
negatif benlerin do mas na ve hayat 
sürmesine alan aç yoruz. laç sadece 
gerçe i oldu u gibi üstüne eklemeden 
yanl  bilgi vermeden sürdürmek. 
Kendi do am z , ruhsal hakikatimizi 
kabullenmek, gerçek ailemizin ya ad  
boyutlara geri dönmek i te hayat n 
ba lang c . 

Gerçi u anda bilim çevremiz 
kendine göre bu hastal n ad n  
koymu  “mitomani”. Bir çe it yanl  
ortaya koymaktan al nan haz ile ayn ; 
“kleptomani” olarak, çalarak duyulan 
bir haz, bir çe it deformasyon. Bakar 
m s n z kendini hakl  ç kartmak 
eyleminden vard m z noktaya; 
almak ile ilgili haz duydu umuz ikinci 
benlik hali, yanl  bilgi verip hede   
tutturamamaktan dolay  ald m z haz 
bizi yine ba ka besin alanlar na yem 
yap yor. 

Negatif enerjilerin 
hayatta kalmak için 
beslendi i doyumsuz 
bir alan. Bizim 

bedenimizi kullanarak 
psi ik olarak haz duyulan, 

fakat bitti, dura n sonu 
denilemeyen, sürekli ayn  

besini almak üzere s raya girmi  
elamenter, ruhsal ba lant  kuran 

eski moda enerjiler. 
Ba mühendis, imajinasyonu 

ba m za sard ndan beri çok 
uyar lar gelmi , brahim’i dinler 
yalan  günah say p kaynaklar n  
gösterse de, yalan ba ka amaçlarla 
gizlenip kutsal görüntülerle 
sunulmu , din ad na, tanr  ad na 

ahkam kesen buyruklara dönü mü tür. 
Velhas l tüm boyutlarda hede   

olmayan içsel yörüngeye uymayan, 
birlikten uzak tutan as l i lerimizden 
uzakla t ran bir form... Biçimsel bir 
tuzak, asl  olmad  içinde yans mas  da 
bizi çürüten hasta eden benlikler... 

H zla hayat m zdan ç kar p 
ar nmaya kendimizi bilmeye ve 
hayat  bilmek üzerine dönü türen bir 
seçim yapmal y z. Yoksa mühendisin 
geçici iste i kal c  olabilir. Devreler 
döngüsünde devaml  ba ka bir 
devreye kalan kay p ruhlardan 
olabiliriz. lac m z kendimizde: 
dürüstlük. Sonuçlar  k sa planlarda 
bize zarar verecek gibi görünse de 
tekamül yolunda dürüstlük özümüzün 
beslendi i tek gerçeklik. Bu yolun 
nefesinin aç ld  tek alan dürüstlük 
ve samimiyet. Di er senaryolar bir 
çe it avuntu olsa da, içsel ar nman n 
ve hedefe ula man n kaç n lmaz 
hilesi DÜRÜSTLÜK ve YALAN 
SÖYLEMEME’dir.             r
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Fizik Hakk nda Birkaç Söz

F Z K günümüzde iki temel alana ayr l r ve bu ayr m ilgilendikleri büyüklükle 
ilgilidir. lki klasik fizik, Newton mekani i ya da Newton fizi idir. Newton 
fizi inin temelleri 1687’de at lmaya ba lanm t r. Bu tür fizik maddeyi 

makroskobik olarak inceler. Klasik fizik makroskobik olaylar  aç klama konusunda 
oldukça ba ar l  olmu  hatta tap lacak kadar güvenilir hale gelmi tir. Bu 
güvenilirli ini sa layan, önceden olaylar n nedenlerini ve de i kenleri bilme 
durumunda sa lad  kesin tahminden kaynaklanmaktayd . Klasik (Newton) 
fizi in bu belirlenimci kurallar ndan yararlanarak, gelecekteki Güne , Ay 
tutulmalar n n tarihlerini, galaksilerin, y ld zlar n ve gezegenlerin uydular n n 
konumlar n  tam olarak bilebiliyoruz. Ancak kuantum mekani inde durum 
bundan çok farkl d r.

kinci fizik temel alt dal  ise kuantum mekani i/fizi idir ve nispeten yeni bir 
tarihi vard r. 20. yy. ba lar nda, yakla k Newton’dan iki as r sonra, klasik fizik 
baz  olaylar  aç klayamad ndan, yeni aray lar do mu  ve sonuçta kuantum 
mekani inin gebeli i ba lam t r. Kuantum fizi i temel parçac k fizi inin tam 
merkezinde bulunur. Atom ve molekülleri do ru ekilde tan mlamak ve anlatmak 
bak m ndan mükemmel bir teori olmas na ra men birçoklar  taraf ndan 
olas l klar, belirsizlikler ve kesin tan mlamalar  engelleyen, pek aç k olmayan 
bir teori olarak da dü ünülür. Kuantum fizi i olmaks z n DNA’n n yap s  ve 
i levini, y ld zlar n renklerini, atomlar n kararl l n , kimyasal ba lar , diyotlar , 
LED TV’leri, üstüniletken-ak kanlar n özelliklerini ve LASER’i anlayamaz, 
anlatamazd k.

Klasik Newton Fizi i ve Etkisi

ANCAK bilim tarihine bak ld nda fizik, günlük ya am m z  ve hayat 
anlay m z  biz fark etsek de etmesek de etkiler. Örne in klasik (Newton) 

fizi ini ele alal m. 1687’de ba layan bu fizik felsefi arka planda sosyal hayat, 
di er bilim dallar  ve hatta ekonomi üzerine bir çok etki yapt . Mesela olaylar n 
d na, var olanlar  izleyen ve izledi i sistemle hiç bir ekilde etkile meyen 
bir gözlemci yerle tirdi. Ard ndan ekonomik ve sosyal yans malar  geldi.  
hayat nda herkesi uzmanla maya sevk eden, insanlara makine gibi çal malar n  

Fizi in Sosyal Hayata ve 
Topluma Yans mas

Doç. Dr. Sultan Tarlac
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dayatan, adeta birer ya ayan otomata 
dönü türen bir anlay  ortaya ç kmaya 
ba lad . Sosyal ya amda bireyselli i 
ön plana ç kard . Sanatta Dadaizm 
ve Kübizme esin kayna  oldu. Dini 
yönden ise, bu fizikle birlikte “Tanr  
öldü” alg s  yerle meye ba lad ; çünkü 
her eyin önceden belli oldu u 
(determinist) bir evrende Tanr  gibi 
“a k n” ve “düzenleyici” bir kavrama 
ihtiyaç yoktu. Ayn  Newton fizi i, 
nedenlerle-sonuçlar n s k  ba lant l  
olarak do urdu u sonuçlarla, Karl 
Marx’ n s n f mücadelesine dayanan 
ekonomik sistemlere bak n , Adam 
Smith’in kendi kendini yöneten liberal 
ekonomisini, Charles Darwin’in evrim 
teorisini ve hatta Hitler’i soyk r m 
kararlar na kadar götüren dü ünceleri 
ortaya ç kard . 

Pavlov’un artl  refleks 
çal malar na ve 
“Pavlov’un 
köpe i” 

deneyine esin kayna  oldu. Deneyden 
önce köpe in a z n n yan taraf  
ameliyatla al narak a z ndaki salya 
miktar  kolayl kla ölçülebilecek 
duruma getirilmi tir. Daha sonra 
sesten yal t lm  bir laboratuvarda 
kaçamayacak biçimde tespit edilmi , 
ve dene in bu duruma al mas ndan 
sonra deneye ba lanm t r. Deneyde 
köpe in duyabilece i ekilde bir zil 
çal n yor ve zilden birkaç saniye sonra 
da köpe e et veriliyordu. lk ba ta 
sadece zil çald nda, köpek hiçbir 
salg lama fonksiyonu göstermiyordu. 
Fakat et verildi inde köpek normal 
olarak tükürük salg l yordu. Bu düzen 
defalarca tekrar edildikten sonra, 
yaln zca zil çald  ve et verilmedi i 
durumlarda bile sanki kendisine et 

verilmi  gibi köpe in tükürük 
salg lad  gözlendi. Klasik 

artlanma olarak 
bildi imiz bu 

etki-

ortaya ç kard . 
Pavlov’un artl  refleks 

çal malar na ve
“Pavlov’un 
köpe i” 

verilmi  gibi köpe in tükürük 
salg lad  gözlendi. Klasik 

artlanma olarak 
bildi imiz bu 

etki-
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tepki, nedensel ili kinin psikolojideki 
en bariz yans mas  olarak yayg n kabul 
gören bir örnektir.

Newton fizi inin hakim oldu u bir 
evrende, insan zekas  dahil her eyi 
ölçebildi imize inan yorduk. Böylece 
1912 y l nda, IQ testleri geli tirildi ve 
insanlar  IQ puanlar na göre s n flara 
ay rabilece imize ikna olduk. Bundan 
do an esinlenme ile üstün rk kavram  
kendine bilimsel bir aç klama daha 
buldu ve soyk r mlar ça  ba lad .  
Zira Hitler’in üstün rk veya ar  rk 
yaratma çabas n n arka plan nda, 
bilimin yaratt  IQ testlerinin de 
etkisi olmu tur. Bu nedenle Hitler’in 
giri imi sadece ideolojik ve siyasi bir 
ç kar m de il, dönemin felsefi bilimsel 
anlay n n üzücü sonuçlar ndan 
birisidir.

Yine 1945’lerden sonra, dünyadaki 
devletler, kesin hatlar ve çizgilerle, 
haritada adeta cetvelle çizilerek 
birbirlerinden ayr ld . Bir çok ba ms z 
ve ünlü irket ortaya ç kt . Hem 
toplumsal olaylar, hem ekonomi, hem 
arz talep hemen her ey, kendisini 
olu turan bile enlere indirgenerek 
anla lmaya çal ld . Ard ndan fizik 
bunu atomda da yapt  ve atomu 
de i ik parçac klardan olu an alt 
parçac klar na proton, nötron ve 
elektron olarak ay rd . Newton 
fizi inin e emenli ini sürdürdü ü 
400 y l boyunca ve sonras nda hayat 
tam olarak gözlenebilir, ölçülebilir ve 
nicele tirilebilir kabul edildi. 

Kuantum Fizi i Etkisi

1900’LERDE do an kuantum 
mekani i ile art k bilim 

bahsedilen tüm yakla mlar n tam 

tersi bir etki alt na girdi ve bu da 
sosyal hayata, sanata, ekonomiye, 
dinsel inançlar m za kadar yans maya 
ba lad . Evrene art k ayr lamaz ve 
bölünemez bir bütün olarak bakmaya 
ba l yoruz. Bir eyleri ölçtü ümüzde 
hata pay m z n olabilece ini ve 
baz  durumlarda hiçbir ekilde 
mutlak ölçüme ula amayaca m z  
art k kabul ediyoruz. Uluslar n 
s n rlar n n kalkmas  gerekti ine daha 
çok inan yoruz. Bu esinlenme ile 
ülkeler aras nda birlikler kuruluyor. 
Görünen maddi evrenin ard nda 
ba ka örtük bir düzen, örtük as l/
gerçek dünyan n oldu una art k daha 
çok inan yoruz ve bu bize mant kl  
geliyor. Sadece kendimiz için de il, 
ba kalar  için de çal mam z gerekti ini 
ve dünyan n ba ka bir yerindeki bir 
kelebe in kanat ç rpmas n n bizi 
de etkileyebilece ini, hatta bütün 
hesaplar m z  altüst edebilece ini daha 
iyi anl yoruz. Art k dünya üzerindeki 
herhangi bir ülkede meydana gelen 
ekonomik ve siyasi çalkant lar n, 
10 dakika sonra dünyadaki di er 
tüm ekonomileri, borsalar  ve de 
evdekilerin ekmek fiyatlar n  etkiledi i 
bir ebekenin içinde ya yoruz. Evreni 
ve çevremizdeki dünyay  izleyen pasif 
bir gözlemci de iliz art k; onun bir 
parças  oldu umuzu kabul etmeye 
ba lad k. Bu nedenle daha çok çevreci 
olmaya çevreyi korurken kendimizin 
de o çevre içinde ya ad m z bilincine 
vard k. Pavlov’un artl  refleksindeki 
köpe in yerini imdi Schrödinger’in 
“kuantum kedisi” ald . Art k bu 
dönemde, artlanmayan, verilen 
ön kabullere göre uzun dönemde 
davran  tatmin edici bir kesinlikle 
tahmin edilemeyen, nas l davranaca  
sadece belli olas l klar dahilinde ancak 
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bilinebilen bir kedi ortaya ç kt . Bunun 
gibi bir çok alana yeni fizik etki etmeye 
ba lad . En belirgin etki ise elbette 
mistik, metafizik ve felsefi alanda 
ortaya ç kt . Kuantum fizi i ve kaos ve 
karma kl k bilimi gibi yeni bilimsel 
bak  aç lar  sayesinde elle tutulabilen 
maddesel evrenin yerini yava  yava  
önce dalgalar ve daha sonra da sadece 
bilgi ald . 

Nesnelli in yerine öznelli in, 
nesnelerin yerine süreçlerin, akl n 
yerine hislerin, eylemin yerine 
dü üncenin, basitli in yerine basit 
ili kilerden olu an ak l almaz bir 
karma kl n öne ç kmaya ba lad  
bir dü ünce dönemine girdik. Dilde 
kulland m z kelimeler bile buna 
uygun de i imler geçiriyor. Klasik fizik 

dönemindeki “ya o/ya da bu” yerine 
art k “her ikisi de” veya “hem o hem 
de bu” ifadesini daha çok kullan r 
olduk. Art k d ar dan sadece objektif 
olarak gözleyip karar veren bir “beyin/
bilinç” yerine, insan n dü üncelerini ile 
birlikte d  dünyay  da içerecek ekilde, 
“Orada ne oldu?” sorusunun yerini 
“Burada, bize ne oldu?” sorusu almaya 
ba lad . Sistemlere uzaktan bakan ve 
onun bütün kurallar n  kendisinden 
ba ms z olarak ke fetmesi beklenen 
izole gözlemci art k yok. Zihin  ve 
bilinç art k pasif olmaktan ç karak tüm 
olu lar n merkezine oturdu. Hatta baz  
yorumlar, zihni ve bilinci, gerçekli i 
gözlemleme yoluyla var edebilecek bir 
olgu mertebesine oturtarak tart maya 
ba lad lar. Buraya kadar sayd klar m z, 
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insanl k için fikir anlam nda “yeni” 
olmasa da deterministik bir gelene e 
yüzy llarca yaslanm  olan bilim 
dünyas  için yepyeni ve kavranmas  
oldukça uzun zaman alabilecek 
devrimsel bir sürecin izdü ümlerinden 
sadece baz lar .

Fizik ve Mistisizm Hakk nda

KUANTUM mekani i ba ta olmak 
üzere yeni bilimler dedi imiz 

alanlarda meydana gelen dü ünsel 
de i ikliklerin mistisizmle kar la mas  
tamamen metaforlar üzerine in a 
edilmi  bir dü ünce yöntemidir. Ancak, 
kuantum fizi inden önce, klasik 
fizi in de Tanr  inanc na ve yarat l  
anlay na yads namaz etkilerinin 
oldu unu biliyoruz. nsano lunun 
bilgisinden anlam ç karma dürtüsünün 
her durumda ve her bilgi parças  
için bazen zorlama bazen a ikar 
metaforlarla farkl  alanlarda cevap 
aray lar  ad na kullan lmas  asl nda 
a rt c  de il. Bu itki, insan zihninin 

do as nda olan bir özellik. Kuantum 
fizi i ile mistik dü ünceler aras ndaki 
benzerlikler ço unlukla rastlant sal 
analojiler ve metaforlar üzerine 
in a edilir. Fizik dünyaya dair 
ara t rmalar n zaten a k n alanlarla 
ilgili söyleyebilecekleri çok fazla bir 
ç kar m yoktur ve fizikten türetilen 
mistik dü üncelerin büyük bir k sm  
benze imler üzerine in a edilen 
yeni, parlak ve çekici te bihlerdir. Bu 
benzerlikler muhtemelen dü ünce 
yap m za ve akl m z n i leyi ine, yeni 
dü üne ba lant lar n  uyarmak yoluyla 
yepyeni katk larda da bulunabilirler. 
Elbette durumu daha da ileri 
götürüp, Tanr ’y  fizikte bulmaya 

kalkanlar, gelecekte aynen yirminci 
yüzy l n ba lar nda oldu u gibi fizik 
anlay m z n yeniden büyük bir 
de i ime u ramas  halinde Tanr  
anlay n n da de i mesi gerekece ini, 
“eski Tanr ”n n da yeni gelen fizikle 
birlikte gündemden dü ece ini 
hesap etmeleri gerekir. Bu durum 
a k n bir yarat c  güce olan inançla 
bile çeli ir. Tanr n n eserleri olan 
insan n Tanr ’n n yollar  olarak 
de erlendirilebilecek fizik kanunlar n  
herhangi bir anda tam olarak ve 
eksiksiz bir biçimde anlayabilece i 
dü üncesi Tanr ’n n kategorik 
varl na ters dü er. Zaten bilimin bu 
konularla ilgili bir iddias  da yoktur; 
bilimin i i temelde fizik evrenin i leyi  
biçimini anlamakt r. Bu nedenle baz  
bilim adamlar  bu tür ili kilendirme 
ve metaforlar  bo  sözler, sahte-
patolojik bilim veya artlatanl k olarak 
nitelendirir. Fizik bilimin bir dal d r. 
Oysa Tanr  bir inanç konusudur. Bilim 
Tanr  hakk nda, özellikle de varl  
ya da yoklu u üzerine, hiçbir ey 
söyleyemez. Çünkü, “Tanr ” kelimesi, 
bilimin kelimesi de ildir. O insani 
ve daha derinlikli olmas  gereken bir 
kavramd r. 

Postmodern Delilik Ça : 
Son Moda lginçlikler

D ER YANDAN, her dönemde 
oldu u gibi bu dönemde de 

bilimin arlatanlar  ortaya ç kt . 
Bunlar n göze çarpan önemli bir 
özelli i, “kuantum” gibi bilimsel 
terminolojiye ait ve kamuoyu 
aç s ndan gizemli t n lar içeren baz  
kelimelerle ortaya ç kmalar d r. 
Bunlar aras nda, kuantum drama; 
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kuantum dokunma; kuantum ruh 
sa alt m ; kuantum ya am koçlu u; 
kuantum epilasyon; kuantum kolye, 
matara, bilezik; kuantum s çrama; 
kuantum psikanaliz; kuantum ya am; 
kuantum seks; kuantum iyile me 
ve kuantum fizik tedavi... Kuantum 
koçlar -koyunlar -inekleri... gibi daha 
akla gelen-gelmeyen bir çok enteresan 
ve kimi zaman e lendirici konu 
ba l klar n  bulabilmek mümkün. 
Adeta her yerden bir kuantum kokusu 
yükselmeye ba lad  diyebiliriz.

Bunlara ek olarak kuantum fizi i 
ile ili kilendirilen ba ka yakla mlar 
da say lamayacak kadar çok. Himalaya 
tuzu ve tuz odas  sa alt c lar , Kirlian 
Çakra sa alt c lar , Pranik ifa-Atma 
Namasteler, Enerji sa alt c lar , 
Dokunmatik sa alt c lar, otomatik-
karizmatik sa alt c lar, Kozmik-
Kuantum-Atomik sa alt c lar, beyinde 
ekran açma hikayeleri,  holografik 
beyin teknikleri ile sa alt m gibi daha 
birçok ilginç konuyla kar la abiliyoruz. 
Bütün bunlar asl nda zaman n ruhuna 
(Zeitgeist’a) uygun ve bu kadar güçlü 
etkisi olan bir bilimsel dü ünce 

devriminin do al yan ürünleri olarak 
de erlendirilmesi gereken u ra lard r. 
Bu tip iddialarla ortaya ç kan 
insanlar n insan sa l yla do rudan 
ilgili olabilecek alanlara da müdahil 
olmalar  ve özellikle çe itli hastal k 
yahut sorunlar na çözüm arayan 
ki iler için sonu hüsrana varabilecek 
yeni bir umut kap s  olarak ortaya 
ç kmalar  önemli bir sorun olarak 
kar m zda duruyor. Elbette hedef 
al nan insanlar n bilgilendirilmesi ve 
maddi veya manevi aç dan istismar 
edilmelerini önlemek amac yla 
mümkün olan bütün tedbirlerin 
al nmas  gerekiyor. Öte yandan bu 
kadar “kuantum” vaadinin aras nda 
gerçek anlamda yeni bir dü ünce ve 
uygulamaya yollar açabilecek, kuantum 
fizi i ve di er yeni fizik alanlar ndan 
derlenen bilgilerin insan ya am na 
etkin bir biçimde uygulanabilece i 
alanlar n da ortaya ç k yor olabilece i 
gözden uzak tutulmamal . Bu kavram 
ve vaat enflasyonu en çok arada tek tük 
filizlenmesi muhtemel olan bu umut 
verici geli melerin üzerini örtmesi 
aç s ndan s k nt l  sonuçlar do urabilir. 
Bu yüzden, bu alanlar n bilim dünyas  
taraf ndan do rudan d lanmas  yerine 
dikkatlice gözlenmesi, ara t r lmas  ve 
denetlenmesi gerekiyor. Zira bizzat 
kuantum fizi i bizlere, evreni olu turan 
temel kanunlar n n bizzat kendilerinin 
sa duyuya ayk r  ve al t m z/
ezberledi imiz her eye temelden z t 
kurallar oldu unu gösteren bilimdir. r

Kuantum fizi i 
ve yeni fizik 

alanlar ndan 
derlenen bilgiler 

insan ya am nda 
etkin bir biçimde 
uygulanabilir. 
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B‹L‹M bazen sürprizlerle dolu olabiliyor. Sona geldik dedi i noktada, 
bamba ka bir kap  aç l yor ve önünde uçsuz bucaks z ke fedilecek bakir 
alanlar beliriveriyor.

1893 y l nda Harvard Üniversitesi Fizik Bölümü Ba kan , fizik alan nda daha 
fazla ara t rma yapmaya gerek olmad , bu nedenle üçten fazla doktora ö rencisi 
kadrosu açmayacaklar  yolunda ö rencilerini uyard .

Ona göre bilim; evrenin tamamen maddelerden, fiziksel ama gözle görülmeyen 
atomlardan olu tu unu kan tlam t . Bu atomlar da Newton’un Mekanik 
Kanunlar ’na göre hareket etmekteydiler.

Bu nedenle fizi in tüm tan mlamalar  art k bilindi i için, fizi in gelece i 
sadece daha hassas ve h zl  ölçümler yapabilmekte olacakt .

Gelin görün ki, iki y l sonra atomalt  parçac klar, X- nlar  ve radyoaktivitenin 
ke fedilmesi, evrenin sadece maddeden olu tu u inanc n  tepetaklak ediverdi.

Evren asl nda enerjiden olu uyordu ve Kuantum Fizik kuramlar na göre 
hareket ediyordu.

Bu kurama olan inanç, bilim adamlar n n dü ünce ufkunu geni letti. Böylece 
buharl  lokomotiflerden uçaklara, telgraftan bilgisayarlara giden bir yol aç l verdi. 
lk bilgisayarlar n koskocaman binalar  kaplad n  dü ünürsek, imdiki minicik 

avuçiçi bilgisayarlar o dönemde ya ayanlar için fantastik kurgu gibi alg lan rd  
herhalde. Hücrelerimiz ve içerdikleri konusunda da bilimin ke fettiklerine her 
an yenileri eklenmekte. Minicik tek bir hücremizin bile bir minik beyin gibi 
davranabildi i saptanm  durumda.

Hücresel bir bilinç var, üstelik birbirleriyle harika bir a  sistemle ileti im 
halindeler. Hücre zarlar , al c  proteinler sayesinde bir beyin gibi kendilerini 
etkileyen sinyalleri alg lamakta. Bu al c lar, hem fiziksel -kimyasal maddeler gibi- 
hem de enerjetik  -elektromanyetik güçler- sinyallere duyarl . Bu sinyaller al c  
proteinleri aktif hale getirerek onlar n etkili proteinlerle birle melerini sa l yor.

Al c -etken proteinler, hücrenin fiziksel bir ekilde fark ndal n  art r r. Hücre 
zar ndaki protein kompleksleri alg laman n moleküler birimleridir. Bu moleküler 
alg lama birimleri, genlerin AÇ/KAPA kontrollerini yapar. Hatta stres kar s nda 
duruma uyum sa layan DNA de i iklikleri -mutasyonlar - ile de ilintilidirler.

Hücre zar  bir bilgisayar çipi ise, hücre çekirde i genetik programlarla 
yüklenmi  bir sabit disktir. Post-modern bir yakla mla bilimsel çal malarda eski 
antik ça lardaki dü üncenin gücü ve fark ndal na da dönüldü.

çimizdeki Gizli Kodlar
Uzm. Dr. nci Erkin

‹ N C ‹ ' R  Ç E K ‹ R D E ‹



Dalai Lama, 
meditasyonun insan 
bedenine etkileri konusundaki 
çal malara Budist Rahipleri vas tas  
ile katk da bulunuyor. Daha önceleri 
gösterilemeyen etkiler son derece 
hassas beynin elektromanyetik 
de i ikliklerini ölçen cihazlarla 
görüntülenebiliyor.

Dü üncelerimiz do ru ya da 
yanl  olsa da NANÇLAR çok güçlü. 
POZ T F DÜ ÜNCELER NASIL 
OLUMLU ETK LER YARATIYORSA, 
NEGAT F DÜ ÜNCELER DE 
OLUMSUZ ETK LER YARATIYOR.

Yanl  e itim, yanl  çevre bizi 
farkl  ve do ru olmayan alg lamalara 
götürebilir. Güzel olan, alg lamalar n 
tekrar ö renilebilir olmas . 
Ya amlar m za bilinç düzeyimizi 
geli tirerek yeniden ekil verebiliriz.

Hücre-kontrol mekanizmalar nda 
enerji terapilerinin etkilerinin 
kan tlanaca na ve yak nda fizikteki 

kuantum devrimine 
benzer bir biyolojik 

s çrama yapaca na dair ön 
bulgular elde ediliyor art k.

te dü üncenin gücü, ifa veren 
enerji terapilerinin hemen hepsini 
etkileri de minicik hücrelerimize gelen 
minicik enerji dalgalar n n toplu etkisi.

H d rellez’de hep beraber dilenen 
dileklerin ve dileklerin yaz l  oldu u 
ka tlar n suya b rak l nda da 
bir toplu enerji alan  yaratmak var 
diyebilir miyiz dersiniz? Oysa bu ho  
gelenekler uygulanmaya ba land nda 
ne bedenlerimizdeki su miktar , ne 
elektromanyetik enerjiler hiçbiri bilinir 
de ildi.

Sudaki mesajlar ve suyun belle i 
konusunu san r m daha sonra biraz 
daha i lemek gerekecek. Einstein, 
görünen üç boyutlu mekan n 
dördüncü bir boyutu daha vard r; o da 
zamand r, dememi  miydi?

Madde enerjiden olu ur söylemlerini 

Albert Einstein
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de kulaklar m za küpe edeli nice 
zaman olduysa da, bazen bizler hala 
tek do rultuda, tek pencereden 
bakmay  srarla sürdürüyoruz. 
Beynindeki nöronlar  hepimizden 
fazla ve daha h zl  ileti ir ekilde 
kulland na üphe olmayan ama 
içindeki çocu u da yitirmeyen Einstein 
her daim gündemde.

Dü üncelerimizin de %70’den 
fazlas  su olan bedenlerimizi, dü ünce 
eklimize göre olumlu ya da olumsuz 

etkileyebilece ini unutmayal m. 
Dünyam z n da 2/3’ü sudan 
olu tu una göre, küresel kocaman 
bir bellek sadece kimyasallarla de il, 
kötü dü üncelerle de kirletilmemeli. 
Bir insan bedeni yakla k 50 trilyon 
hücreden olu uyor, 2003’te nsan 
Genom Projesi tamamlamadan 
önce en az 100.000 genimiz oldu u 
san l yor, hatta bilim adamlar  gen 
say s  üzerinde bahis bile oynuyorlard . 
Bilim burada da kendi kendini a rtt , 
sadece 30.000 kadar genimiz oldu u 
ortaya ç k verdi.

Oysa modellemede kullan lan 
Caenorhabditis Elegans adl  sadece 1 mm 
boyundaki minik kurtçu un ise toplam 
hücre say s  969, buna kar l k 18.000 
geni var, yani bizim toplam genimizin 
2/3’ü!

Sadece 4 harfli diyebilece imiz 
(Adenin-Thymin-Cytosin-Guanin) 
bir kodlama sistemi ile son derece 
karma k protein yap ta lar  olu uyor,  
salg lar m z gerekti i yerde gerekti i 
kadar salg lanabiliyor, böylece ya am 
devam ediyor.

Bir insan genomundaki bilgileri 
yaz ya döksek, her biri 1000 sayfal k 
200 kitap olu urdu. Oysa bunca 
bilgi tek bir hücremizin içindeki 
DNA’lar m zda mevcut. Hatta Prof. Dr. 

Michael Denton’ n öyle bir söylemi 
var:

Bugüne kadar ya am , gelmi  
geçmi  her canl  türünün bütün 
özellikleri bilgi olarak DNA’ya yüklense 
toplam DNA hacmi bir çay ka n n 
ancak küçük bir k sm n  doldururdu.

Hatta, geriye u ana kadar yaz lm  
bütün kitaplar  saklayabilecek kadar bo luk 
kal rd . 

Sa l k ve hastal k aras ndaki 
s n rda i te bu genlerin AÇ/KAPA 
dü melerinin düzgün kullan m na 
ba l .

yi sürücüler nas l gaz, debriyaj ve 
fren pedallar n  yerinde kullan r, iyi 
bir sürü  yaparlarsa; biz de dengeli 
bir ya am  sürdürebiliriz. Ancak 
unutmayal m ki, biz nas l yolumuzda 
giderken sarho  bir sürücü gelip 
bize çarpabilir, ya da m c rda kaza 
yapabiliriz. Çok çe itli d  etkenler, 
Çernobil gibi kazalar da pek çok geni 
yolundan sapt rabilir. Zaten kanser; 
hücre büyümesinin kontrolden 
ç kmas , yani devaml  gaz pedal na 
bas lmas , frenlerin ise tutmamas  
sonucu olu uyor.

Pozitif dü ünceler 
nas l 

olumlu etkiler 
yarat yorsa, 

negatif dü ünceler de 
olumsuz 

etkiler yarat yor. 



E K M  2 0 1 2  •  2 9

Olumsuz dü üncelerin yaratt  
titre imlerde aynen buzlu, kaygan bir 
yol gibi kaza riskini art r yor. Genetik 
olarak zaten k r lgan olan bünyelerin 
risklerinin çok daha fazla oldu unu 
söylemeye bilmem gerek var m ?

Güya, Jeopatik (Geopathic) Stres 
denilen yatt m z ya da devaml  

oturdu umuz yerdeki elektromanyetik 
alanlar n bizi nas l hasta edebilece ini, 
üstelik bu tuhaf tablolu rahats zl klar n 
analizlerde de hiçbir bulgu 
vermeyece ini anlatacakt m sizlere. 
Enerji t bb , zihin, beyin ve duygular n 
dönü ümleriyle etkile imleri hakk nda 
çok de i ik ve yeni bilgiler var.

Dalai Lama bilimsel bir ara t rmada PET cihaz  ile beynin görüntülenmesi ve davran  eklinin 
incelenmesi s ras nda Psikoloji Profesörü Richard Davidson ile Keck Laboratuvarlar nda.
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Evreka! Buldum! Buldum!  Her eyi genlere 
ba lamam za neden olan geni buldum!!!

B LYAY ETK NL K TAKV M *

Tarih Etkinlik E itimciler kanMek

13-14 Ekim 22012 amanik Yolculuk 2: Atölye 
Çal mas

Juanita Puddifoot LYAY VakfB L

20-21 Ekim 22012 nceltici Etki: Ruhunuz 
için Kilo-Gözcülü ü Atölye 
Çal mas

Mark Wentworth ve 
Filipe De Moura

LYAY VakfB L

3-9 Kas m 20012 Profesyoneller için Regresyon 
Uzmanl  E itimi

Tülin Etyemez Schim-
berg ve M. Re at Güner

LYAY VakfB L

15-18 Kas m 2012 Naturel 2012: Beden, Zihin ve 
Ruh Sa l  Festivali 

Bilyay rbiye AskeriHar
zeMüz

17-25 Kas m 2012 31. Uluslaras  stanbul Kitap
Fuar

Bilyay YAPTÜY
anbulsta

26 Kas m 2012-
25 May s 20113

Bilyay Akademi 2012-2013 Bilyay LYAY VakfB L

1-2 Aral k 20012 amanik Yolculuk 1: Atölye 
Çal mas

Juanita Puddifoot LYAY VakfB L

15-16 Aral k 2012 “Temel Soruna Ula mak” Re-
gresyon Uzmanlar  için Atölye 
Çal mas

Hans TenDam LYAY VakfB L

19-20 Ocak 22013 amanik Yolculuk 2: Atölye 
Çal mas

Juanita Puddifoot LYAY VakfB L

  *Sal  Konferannslar  hariç

Benzer konular  i lemeye daha sonra 
devam edece im. O zaman dek, 
dü üncelerinizin ve hücrelerinizin 
olumlu titre imler içinde olmas n  
diliyorum. u kozmik bellekte sizin de 

güzel tatlar içeren katk lar n z olsun.
Sevgi  ve I IK’la  kal n z.          r

Kaynak: Dr. nci Erkin ve çal malar  için www.
eftturkey.com adresinden faydalanabilinir.
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Ü S T  B A L I K

Ba l›k
yazar

UZUN ZAMANDIR payla t m spiritüel 
uygulamalarla çal an binlerce ki i var. 
Ço u bu uygulamalarla y llardan beri 

çal yor. Küresel bir topluluk olarak, hep birlikte, 
içinden geçmekte oldu umuz evrim sürecini, 
ya amlar m z  ve çal malar m z  destekleyen 
güzel bir temel örmekteyiz.  

çinde ya amak istedi imiz dünyan n rüyas n  
görmeye devam ederek var etmek için niyet 
ettik ve odakland k. Gün boyunca durup ne 
dü ündü ümüzü gözlemlemeye ve kolektife 
do ru hangi enerjileri gönderdi imizi fark 
etmeye kendimizi adad k. Dü üncelerimizi ve 
sözlerimizi arzu etti imiz sonuçlarla uyumlu hale 
getirmek için uygulamalar yap yoruz.  

Bildi iniz gibi, bu süregelen bir çal ma. 
Hem yeni bir ya am biçimi yaratmak, hem de 
ya am a n  sevgiyle tutmak için harcad m z 

Kendimize 
Kutsal 
Bir Alan 
Yaratmak
Sandra Ingerman
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enerjiyle gurur duymal y z. 
Umutsuzlu a dü tü ümüz zamanlarda 
odaklanmam z gereken budur. 
Yaratmakta oldu umuz güzellik ve 
ifaya odaklan n. Bize hizmet etmeyen 

eski ya am biçimi çözülmeye devam 
ederken, bizleri destekleyecek yeni bir 
temel örüyoruz.  

Biliyorum ki kolayca muhafaza 
edebilece imiz bir bilinç durumuna 
kavu may  ve d  dünya taraf ndan 
dikkatimizin bu kadar da t lmamas n  
dilerken hüsrana u rayabiliriz.  çinde 
ya ad m z topluluk, stresli bir ya am 
biçimini destekliyor. Gün boyunca 
spiritüel ya ama devam etmek için 
elimizden gelenin en iyisini yap yoruz.  

Yeryüzü için ifa çal mas n n 
anahtar prensibi, spiritüel çal mam z  
günlük hayat m za entegre etmek ve 
uygulamalar m z  yaln zca sabahlar  
yapt m z, dünyaya ç kt m zda 
devam ettirmedi imiz bir ey olarak 
ay rmamakt r. Trafikte araba sürerken, 
al veri  yaparken, banka kuyru unda 
beklerken dünyada k olmak için 
güzel ve güçlü bir oda  koruduk. 

Kim oldu umuzun dünyay  
de i tirece i ö retisi, pozitif bir 
de i im yaratan olman n özüdür ve 
spiritüel uygulamalar m za devam 
etmeliyiz. 

Ayn  zamanda kendi oda mda bir 
de i im oldu unu hissediyorum. Bu 
gezegende kar  kar ya geldi imiz 
güçlükler daha karma k hale geldikçe 
yapt m her eyi sadele tirmek için 
gerçek bir arzu duyuyorum. 

Okuduklar mdan biliyorum 
ki insanlar n birço unda fiziksel 
ihtiyaçlar n  sadele tirmek, daha 
sade ya aman n yollar n  bulmak için  
-giyecek ve di er maddi e yalar n  di er 
insanlara ba lamak ve daha küçük 

evlere ta nmak- gerçek bir hareket var. 
Ben de kendi içimde ayn  arzuyu 

buldum ve ayn  zamanda yapt m 
spiritüel çal may  sadele tirme 
ihtiyac n  da hissediyorum.  Çünkü 
yapt m z spiritüel uygulamalar  
saplant  haline getirebilir, kendimize 
fazlaca bask  yaratabiliriz. Ruhumun 
arzusu kendim ve yüksek benli im 
aras ndaki ba lant y  yeniden kurmak. 
Bir süredir Yüksek Benlik -her zaman 
huzurlu, sevinç dolu ve kal c  olan 
spiritüel, ölümsüz olan parçam z-  
hakk nda yaz yorum.

Bu arzumda yaln z olmad mdan 
eminim. Ço umuzun kendimizle 
yeniden ba lant  kurma ihtiyac n  
hissetti ini dü ünüyorum. 

Sorunlar neredeyse katlanarak 
artar ve zorla rken, kendi spiritüel 
amaçlar m n küçüldü ünü 
hissediyorum. Sevgi, e itlik, uyum 
ve huzur enerjilerini ve ya am  
desteklemeyen ya am tarz  çözülmeye 
devam edecek. Uyanma ça r lar  daha 
da yükselerek gelmeyi sürdürecek. Bu 
ça r lar yaln zca yeryüzünden de il, 
ayn  zamanda daha derin ve daha 
anlaml  bir ya am tarz  deneyimlemeyi 
arzulayan kendi ruhumuzdan da 
gelmekte.

Bu nedenlerle, yaln zca birkaç 
dakikal na bile olsa, kendi içimizde 
huzuru deneyimleyebilece imiz 
bir yer bulman n önemli oldu unu 
hissediyorum. Evinizde kendinizle 
yeniden ba lant  kurabilece iniz ve 
d  dünyada olup bitenlerden uzak 
kalabilece iniz kutsal bir alan yaratmak 
hakk nda yazmak istiyorum. 

Bunu yapman n bir yolu evinizde 
bir sunak haline getirebilece iniz 
bir kö e ya da küçük bir masa 
bulmak. Evlerinde sunaklara sahip 
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olanlar m z n orada oturduklar nda 
kutsal alanda olduklar n  ve 
rahatlad klar n  biliyorum.  

Suna n z  basit tutun. Bir mum, 
kristaller, ta lar, deniz kabuklar , 
do adan toplam  oldu unuz, size 
güzel bir yeri hat rlatan eylerle bir 
sunak yaratabilirsiniz. Suna n za size 
mutlu ve huzurlu deneyimlerinizi 
an msatacak eyler yerle tirin. 
Suna n za resimler veya kendi 
yapt n z bir eyi koyabilirsiniz. 
Bunlar yaln zca kendi fikirlerinizi 
olu turman z için size ilham 
verebilecek öneriler. 

Ya am mda beni destekleyen 
görünmez yard mc  ruhlara 
ükranlar m  sunmak için gül suyu 

doldurdu um küçük bir fincan m var. 

Bunlardan baz lar  yard mc  ruhlar m, 
baz lar  ya ad m yerin ruhlar , bana 
yard m eden atalar, elementler. Ki isel 
listem daha fazlas n  da içerebilir.  

Sunak haz rlaman n anahtar , 
onu sade ve kutsal tutmak ve hayal 
gücünüzü kullanmakt r. 

Suna n z  d  mekanda da 
yaratabilirsiniz.

çinizde meydana gelen 
de i ikliklere paralel olarak 
suna n z n da ayn  de i iklikleri 
yans tmas n  isterseniz, de i iklik için 
ilham n za izin verin.  

Gün boyunca ziyaret edebilece iniz 
ve kendinize zaman ay rabilece iniz 
özel bir yere sahip olmak,  birkaç 
dakika için içsel huzur bulmak 
için harika bir yol.  Kendi kutsal 
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yerinizde oturmak; kendiniz, di erleri 
ve gezegen için kendinizce dua 
edebilece iniz bir zaman dilimi 
olabilir. Ya am n zda olanlara 
ükranlar n z  sunabilece iniz bir yer 

de olabilir. Dünyada bir fark yaratmaya 
kendi yollar nda çal an tüm dünyadaki 
spiritüel uygulay c lara ükranlar n z  
sundu unuz yer de olabilir. 
Bunlar n hepsinden çok, dünyan n 
gürültüsünden -hem içsel hem de 
d sal gürültüden- uzakta sessizli i 
bulabilece iniz bir yer olabilir.  

Böylelikle kendimizle ba lant  
kurmaya devam edebiliriz. Bu bizim 
tazelenerek dünyada bir k olmam z  
ve vizyonlar m z  sürdürürken gücü ve 
enerjiyi hissetmemizi sa layacakt r.

Fakat böyle bir enerjiye sahip 
olmak için kendimizle ba lant m z  
sürdürebilmemiz gerekir. Aksi 
takdirde, kendimizi çok fazla 
çaba harcarken buluruz. Spiritüel 
uygulamalar m z ak c l n  kaybeder 
ve zorlanma hissederiz. Spiritüel 
çal malar m z için zorlan rsak, yapayl k 
hisseder ve umutsuzlu a kap l r z. 
lahi ruhumuz ve m z n bizden 

akmas na izin verdi imizde kendimizi 
umut ve ilhamla dolu hissederiz.  

Ya am tahmin edilebilir de ildir 
ve ço u insan kendisini k r lgan 
hissediyor. Bu, insanlar n ba a 
ç kmakla u ra t  yeni bir durum 
de il. Fakat kolektif enerjilerin 
çözülme süreci devam ederken, 
üzerinde durdu umuz temelden 
her zaman emin olam yoruz. Güçlü 
bir içsel dünya yaratmaya devam 
etmek zorunday z. Önümüzdeki 
zamanda bizi destekleyecek olan ey 
içsel dünyam zd r. Bu bize her gün 
uyanmak ve ya am n bize getirdiklerini 
için tüm varl m zla kar lamak için 

izin verir. Biliriz ki tüm çözümler ve 
bulunmam z gereken tüm eylemler 
bize sunulacakt r. 

Hepimiz taraf ndan in a edilmi  
sevgi ve destek temeline 
güvenebiliriz. Üzerinde 
durabilece imiz güzel ve güçlü 
bir temel ördük. Fakat her gün 
oturup tüm yapm  olduklar m z  
hissedebilece imiz sakin ve kutsal 
bir mekana ihtiyac m z var. Tekrar 
canlanmak ve yenilenmek için içsel 
huzur anlar n  deneyimleyebilmeliyiz. 

Huzurun her gün hücrelerimi 
doldurdu unu hissetti im sürece 
hangi uygulamalar  yapt m ve 
konsantrasyonumu neyin bozdu unu 
dert etmiyorum. Ve huzur ve dinginlik 
hissine anl k olarak dokunabildi im 
sürece ilahi düzene olan güvenim 
derinle iyor.  

Çevremizdeki olaylar bizlere 
meydan okundu unu hissettirmeye 
devam edecek. Ya anan çok say da 
anlams z trajedi kalplerimizi efkatle 
doldurarak esnetiyor. E er enerjinin 
izini sürerseniz nereye gitti ini 
görebilirsiniz. Hepimiz, hem bireysel 
hem de topluluk olarak sa lam 
durmal y z.

Spiritüel uygulamalar n z  
sadele tirin; bu konuda 
endi elenmeyin ve yeni metotlar 
ö renmeye kendinizi kapt rmay n. 
Kendinize zaman ay r n ve kendinize 
yaln zca huzur içinde olabilece iniz bir 
kö e bulun.  

Do a bizler için muhte em bir 
ö retmen ve de i im esnas nda 
nas l uyum içinde ya anabilece ini 
ö renmemize yard mc  olabilir.  
Çünkü do a her zaman de i ir ve ayn  
zamanda yeryüzü, de i imler s ras nda 
gereksinimlerimizi kar lar.  
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Biraz zaman ay r n ve ya ad n z 
yerdeki de i imleri fark edin. Do a 
önümüzdeki mevsim de i imi 
hakk nda size hangi i aretleri 
gösteriyor?  Meteorologlara bel 
ba lamak yerine do an n size kendi 
öngörülerinizde yard mc  olmas na izin 
verin.

Tek ba n za veya çevrenizdekiler 
ile birlikte yapabilece iniz, mevsim 
de i ikli ini kutlama amaçl  k sa bir 
seremoni üzerine meditasyon yap n. 

Ya ad n z bir hayal k r kl n  veya 
yarat c  potansiyeliniz önünüzdeki 
engelleri kald rmak için bir sal verme 
seremonisi yapmak isteyebilirsiniz. 
Yeryüzü ve tüm ya am için ükran, 
sevgi, k ve umut tohumlar  ekti iniz 
bir ükran seremonisi yapmak 
isteyebilirsiniz. 

Gündönümü kutlamalar n zda 
ilham n z n size rehberlik etmesine 
izin verin. Mevsim de i ikliklerinde 
yap lan seremoniler yeryüzünü 
onurland rman n bir yolu olman n 
yan  s ra mevsim de i ikli ine ad m 
atmam zda bizlere derin bir seviyede 
yard mc  olur. 

Bilin ki çemberimiz hepimiz için 
ko ulsuz sevgi ve k gönderiyor. 
Dünyadaki binlerce insan taraf ndan 
sevgi ve destekle kucaklanmaktas n z. 
Bunu hissedin, içinize al n ve onlara 

n zla geri yollay n.           r

www.sandraingerman.com Web sitesinden çeviren: 
Simin Uysal Çetinkaya
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ZIMNEN1 alg lar n zihindeki içeri inin seçilip düzenlenmesi ve yeni bir 
ili kiler a  içinde yap land r lmas , yukar daki nesnelle tirmenin do ru bir 
örne idir. Rüya örne inde de benzer ekilde alg lar ve simgeler aç s ndan 

bir seçim yap larak bunlar n zihindeki içeri i gündelik hayat n içindeki bir 
tür “her günkü gerçeklik” düzeyine göre yorumlanmaktad r. Böylece kültürün 
nesnel ölçütler içinde özneye göre nas l göründü ünün de küçük bir resmi elde 
edilebilir. Ço u zaman iç dünyadan kopup gelen yank lar, sezgiler ve duyu-üstü 
alg lamalar kültürün dünyas na tercüme ve kanalize edilmektedir, bu nedenle 
ki inin kendisine kültürü tan mlama ekli önemlidir. Bu ba lamda örne in 
bilinç, kültürün z mni olarak deneyimlendikten sonra nesnelle tirilmi  olan bir 
k sm na da kar l k gelmektedir. Öte yandan yap salc  antropolojinin kültürel 
tan m na göre, esas olan tözden çok kültürel kal pt r. Kültürel anlam bak m ndan 
eylerin tecrit halinde incelenmesi yerine nas l bir araya geldiklerinin bilgisi 

kültürün yap sal olarak incelenmesinde öncel ve soyut modeldir. Yap salc l k 
bir bak ma toplumsal yap  ad  verilen ö eyi soyut bir modelde incelenebilen, 
arka plandaki gizli ve ampirik olarak verili olmayan görünmez bir boyut olarak 
alg lar (Özbudun vd., 2006, s. 182) ancak maddi kültür boyutunda burada 
töz ya da cevher de il kültürel kal p esas tutulmaktad r. Burada kültür baz  
antropoloji kuramc lar n n alg lad  gibi insan n organik ya am boyutlar na 
paralel olarak de il ancak arka plandaki görünmez bir düzene uygun olarak 
tezahür eder. K saca bilinçd  bir nitelik ve i lev içerisinde Kroeber’in de 
belirtti i gibi süperorganik olarak tan mlanabilecek bir özellik söz konusu edilir. 
Bu görü e göre kültür, kendine özgü bir yap  içinde örne in rksal, psikolojik ya 
da organik örüntülere indirgenemez. Bireysel organizman n üzerinde organik-
üstü ve bireyleri a arak onlar  kontrol eden bir düzeyde belirir (a.g.e. s. 84-85). 
Böylece bizim süperorganik olarak niteledi imiz bu yap n n özelliklerine bakmak 
gerekirse; “Do rudan görülebilir, ve böylece do rudan gözlemlenebilir bir ey 
de il, insanlar aras ndaki görülebilir ili kilerin ötesinde var olan ve i leviyle 

1 Z mnen: Üstü kapal  bir biçimde, dolayl  olarak. (RM)

Maddi Kültürün leti im 
Boyutlar  ve Duyu-Üstü

nsan Psi esi
Aytu  A. entürk

2. Bölüm
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sistemin temel mant n  olu turan 
bir gerçeklik düzlemi”dir (a.g.e. s. 
226). Günümüzde bili sel antropoloji 
bu gerçeklik düzleminin her kültür 
taraf ndan kendine özgü biçimlerde 
düzenlendi ini varsayar. Ça da  
tüketimin kültüründen örnek vermek 
gerekirse meta ili kileri de asl nda 
kültürün bu tan m na yaslanarak 
kendilerini gizemsel bir biçimde 
gösterirler yani asl nda gösterirken 
ki inin kullan m na b rak lm  bir 
alan n üstü örtülerek metadaki 
yabanc la ma unsuru gizemlile tirilmi  
ili kilere havale edilmektedir. Öte 
yandan gerçekte bili sel sistemde 
kültür; “…toplumun üyelerinin 
zihinlerindeki idealle mi  bili sel 
sistemdir, yani bilgi, inanç ve de erler 
sistemidir.” (a.g.e. s. 240). Bu durumda 
modern ça da duyu-üstü ça r ml  bir 
maddile me sonunda var olan kültürel 
gerçeklik diline kanalize edilmekte 
ancak bu dünyan n nesnelerini de özel 
bir tür simgesel düzeyde alg lamakta, 

buna da k saca “meta-feti izmi” ve 
eyle me ad  verilmektedir.

Ça da  kültürün eyle mesi 
sürecinde varl n ve bilincin farkl  
türleri aras ndaki tüm etkin ili kilerin 
arac land r lmas  ya da dolay mlanmas  
söz konusudur. Bu anlamda 
dolay mlamay , nesne ile ilgili d sal 
bir dönü üm sorunu de il ancak insan 
alg s nda belirli bir konum kazanan 
nesnenin, art k kendisine içkin bir 
süreç içinde de erlendirilmesi olarak 
görmek mümkündür. Bu noktada 
insan n nesneyi alg lamas  ile ortaya 
ç kan imgelemin, kendisini anlamlar 
ve göstergeler sayesinde ifade eden 
ve önceden belirlenemez bir biçimde 
belirleyici olan bir düzeyde; gerçeklik 
ile dü ünce aras nda, kendisine 
ve tahayyüle dayal  ili ki içinde 
olan bir unsur olarak ortaya ç kt  
dü ünülebilir. Gerçekte ise insan 
dü ünme ve simgesel tasar mlama 
yetene i sayesinde do adaki ya da 
çevresindeki herhangi bir cisme bile 
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bir anlam yükleyerek, onu kültürünün 
bir parças  haline getirebilir. Tabi 
burada söz konusu edilen salt 
kendi içinde birey de il, “toplumsal 
özne”dir ve de nesne de kendi 
ba na bir gerçeklik de ildir; tam 
tersine kültürün formlar na ve Kantç  
anlam yla onu insan n bilme tarz na 
tabidir.  Örne in bu anlamda “asl nda 
ka k yoktur” önermesini dü ünelim; 
bu kültürel nesnenin i lev ve de 
anlamlar  aç s ndan kültürel ve tarihsel 
bir arka plan  vard r, belirli toplumsal 
kodlara ve mutabakata tabi olarak 
üretim ve kullan ma uyarl d r, ayr ca 
bunlar n kanalize etti i ekilde bir 
“bilme tarz ”na tabidir ve bunlardan 
soyutland  zaman ise; asl nda ka k 
yoktur. D’Andrade’nin de belirtti i 
gibi:

“Bir ey -okul s ras  gibi fiziksel 
bir ey, ya da bir kuram gibi çok 
daha soyut bir ey- kültürün bir 
ürünüdür derken, kültürel havuzun 
bir eyin ne oldu unu tarif eden, 
nas l in a edilece ini anlatan, nas l 
kullan laca n  gösteren bilgiyi 
içerdi ini kastediyorum. Kültür 
olmadan bunlara sahip olamazd k 
veya kullanamazd k.” (a.g.e. s. 260: 
D’Andrade’den aktaran Romney, 
Weller ve Batchelder, 1986, s.314)

Ancak günümüzde “kültürel 
gerçeklik” denilen olgu basit bir 
mesele olman n ötesindedir çünkü 
kimi yakla mlara göre bir hiper-
gerçeklik içindeyiz. Gündelik 
ya am n gerçekli ini tan mlayan 
ayn  gereklilikler, bugün sanal ya 
da virtüel gerçekli in de alan na 
girmektedir. Temelde medya yoluyla 
ba ka eylerin yerine geçen ya da 
onlar n yerine ikame edilen imajlar 
ve ayr ca bir gerçekli in yoklu unu 

perdeleyen ya da de i tirip yans tan 
simülasyonlar (benzetimler) taraf ndan 
olu turulan sanal gerçeklikler, 
içinde bulundu umuz dönemde 
sanki gündelik hayat gerçekli i ile 
rekabet etmektedir. Bu durum hiper-
gerçeklik ad  verilen kavray  da 
ortaya koymaktad r. Bu ba lamda 
modern anlamda kültürel meta 
olarak fantezinin yaln z olumlay c  (ya 
da konformist) bir i lev görmesi ve 
dolay s yla “gerçekli i pasif bir ekilde, 
zevk alarak ve do rudan bunun rüya 
biçimi içinde tüketilebilecek bir 
nesneye” dönü türmesi ba lam nda 
sunulmas  da ayr  bir tart ma 
konusudur (Buck-Morss, 2010, s. 164-
165).

Modern Kültürde Anlam Yitimi

K ÜLTÜRÜN yukar daki otantik 
ve özgün boyutlar n n ötesinde 

analiz edilmesi gereken di er yüzü 
ise günümüzdeki modern kültür 
kavray d r. Modern kültürün ise 
bir kitle toplumu kavray  içerisinde 
e itimin yan  s ra özellikle medya 
vas tas yla yay lan ve günümüze hiper 
gerçeklik ve tüketim ideolojisi yoluyla 
ula an ça da  anlamda kritik boyutlar  
bulunmaktad r. Medyan n (post)
modern dünyan n yarat c s  olarak 
kendine biçilen rolü bizzat insan  
kendi do al durumundan uzakla t ran 
farkl  bir dil olu turmas  bak m ndan 
da aç klamak mümkündür. Bu 
anlamda medya sosyal gerçekli in 
içine nüfuz ederek bir tür söylemsel 
kapanma olu turabilmektedir. 
Gündelik ya am n gerçekli ine 
öykünerek bir hiper-gerçeklik olarak 
onun ötesine geçmesi, medyan n 
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asl nda yayg nca kabul görmü  
ekliyle bir ileti im ça n  de il ancak 

insanlar aras nda hakiki bir ileti im 
olana n  perdeleyen yönüyle de 
alg lanmas n  gerektirmektedir. 
Çünkü medyan n gerçekli i kar s nda 
ola an gerçeklik ve yüksek kültür 
geri planda kalmaktad r. Asl nda 
modern dünyan n ve modernizmin 
birkaç yüzy ll k serüveni içinden 
günümüze zirve realite olarak ortaya 
ç kar lmas  bizzat medyan n i lerli i ile 
sa lanmaya çal lan bir farkl  kültür 
tasar m d r. 19. yy. n son dönemleri 
itibariyle, örne in Bat  kökenli geç 
Viktorya Ça  de erleriyle mekanik 
biçimde canland r lan kent hayat , 
modernizm içerisinde i  ve sanayinin 
kitle düzeyinde aktif geli imi yan  
s ra pozitivist bilim ve onun evrensel 
sistemi fethetmesi ve bunun sonucu 
olu an deneysel ve teknolojik zaferlerle 
20. yy.a ve içinde bulundu umuz 
döneme dek uzanan modernizmin 
geli imi nihilistik yeni bir süreci de 
gündeme getirmi tir. Bat ’n n yeni 
orta s n f rejimlerinin bas n n n 
ve di er kitle medyas n n geli imi; 
örne in edebiyat n yay lmas  ve kitle 
kültürünün yükselmesi, bununla ko ut 
olarak tüketim yönelimli bir uygarl k 
süreciyle kitlesel olarak üretilen yeni 
metalara dönük tela l  ve bürokratik 
etkinlikle nihilistik de er yitimi ayn  
ça  payla r. Jameson, tam olarak 
insans zla t r lma meyli gösteren bu 
ortamda, bir insan eme i ürünü olan 
üretim ve dönü üm süreci içerisinde 
hayat n giderek anlams z hale geli i 
ya da böyle bir alg n n ortaya ç k n  
yorumlamaktad r. Buradaki varolu sal 
umutsuzluk ilk kez insans z ya da 
insana kar  olarak alg lanan bir 
do an n tasfiyesi, dolayl  olarak insan 

hayat n  tehdit eden bir çok unsurun 
gerilemesi ve d sal evren üzerinde 
s n rs z bir denetim beklentisi gibi 
süreçlerle paralel olarak ortaya ç kan 
anlam ve de er yitimi olarak nihilizm 
probleminin kapsaml  bir biçimde 
dü ünülmesi gerekti ini belirtiyor 
(Jameson, 2011, s. 220). Böyle bir 
dönemde çevremizi saran kültüre 
ait tüketim nesnelerinin kar l  
olan meta adl  olgu da bir bak ma 
insan dünyas ndaki bu iki z t ça da  
geli menin birle ti i, toplumsal hayat n 
kay p birli ini kendi bünyesinde 
cisimle tiren bir töz görünümünde 
bir simgesellik ta maktad r. Ancak 
ku kusuz yan lt c  bir birle imdir ve 
kültürün otantik do as  ile bu tür 
eyle meyi birbirinden ay rt etmek 

gereklidir.   
Modern toplumda eyle menin bir 

betimlemesini yapan Kolakowski, bu 
sürece maruz kalan bir toplumdaki 
sosyo-kültürel insani ili kilerin 
aç klamas n  öyle yapar:

“Tüm insan ürünlerinin ve 
bireylerin nicel bak mdan birbiriyle 
kar la t r labilir mallara/e yalara 
dönü türülmesi; insanlar aras ndaki 
nitel ba lant lar n yok olmas ; özel 
ya am ile kamu ya am  aras ndaki 
mesafe; ki isel sorumlulu un kayb  
ve insanlar n, rasyonelle tirilmi  
bir sistemin onlara yükledi i 
görevleri yerine getiren kimselere 
indirgenmesi; bütün bunlar sonucunda 
ki ili in u rad  deformasyon, 
insani temaslar n yoksulla mas , 
dayan man n kaybolmas , genel bir 
kabul gören sanat eseri ölçütlerinin 
yoklu u, evrensel yarat c  ilke olarak 
'deney'; farkl  ya am alanlar n n 
birbirinden ayr lmas , özellikle de 
tüm di erlerinden ba ms z bir unsur 
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olarak dü ünülen 
üretim süreçlerinin 
kurdu u tahakküm 
sonucu sahici kültürün 
kaybedilmesi…” (Bewes, 
2008, s.15: Kolakowski, 
1978, s. 334-335). 

Burada spesifik olarak 
eyle menin do urdu u 

nihilizm meselesinden 
giri  yaparak mercek 
alt na almak 
istedi imiz 
nosyon sosyo-
kültürel aç dan 
yeni bir medya 
potansiyelinde 
geli en ve 
kendine 
has felsefi 
özellikleri bulunan 
gerçekli in virtüel (sanal) boyutlar  
ve bunun ileti imsel aç l mlar d r. 
Gerçekli in virtüel boyutlar  
kapsam nda dü ünülen unsurlar 
ayn  zamanda bir k s m metafizik 
göndermeler içermektedir. Siberuzay 
ba lam nda tan mlanan virtüel (sanal) 
teknolojiler, Bat ’n n gelece e yönelik 
projeksiyonlar nda somut gerçekli e 
gidimli olarak soyut bir metafizik 
çerçeve içerisinden geli tirilmekte 
ve hatta tüm bir metafizik dünya 
görü üyle ko ut ve ba lant l  olarak 
da tan mlanabilmektedir. Bu tür 
olu umlar n tipik betimlemeleri 
Johnny Mnemonic, Matrix Üçlemesi, 
eXistenZ, Tron ve benzeri büyük 
Hollywood prodüksiyonlar nda 
gerçekle tirilmi tir.  Buradaki can 
al c  yön belirli bir nihilistik zemin 
üzerinde bu tür bir dü ünsel ve 
uygulamal  sisteme toplumlar n ve 
fertlerin ko ullanmas  ve bu yönde 

motive edilerek insan n 
yeniden tan mlanmas  

ayr ca küresel düzeyde 
bir hedef olarak tespit 

edilerek “ideal” düzeye 
yükseltilmesidir. Bu yöndeki 

geli meyi bir yandan 
geleneksel olan her türlü 
anlay a yönelik bir 
nihilizm geli tirilirken öte 

yandan açmaza dü en 
bireye modern ya 

da postmodern bir 
köprüden özellikle 
moral kültürlerin 
yerine geçirilen 
sosyolojik bir ikame 
olarak pozitivistik 
bilimsel ve teknoloji 

merkezli bir dünya 
tasar m n n ileti im 

yordamlar nda dayat lmas d r. Dünyaya 
ve insana yönelik aporiler (açmazlar) 
kullan larak kapitalist dünya düzenin 
yaratt  nihilizme alternatif olarak 
bir postmodern teknoloji metafizi i 
ortaya ç km t r. Teknolojik ürünlerin 
tüketim nesneleri kimli i içerisinde de 
bir bak ma araçsal teknolojik yordam 
bitap dü en bireyin koltuk alt na 
s k t r lmaktad r.

Belirtilmesi gereken girizgahlardan 
biri konuya yönelik dü ünce-olmayan 
(unthought) unsurlar ve Lacanyen 
“obje petit a” bo lu udur. “Objet 
a” içersinde arzu nesnelerinin 
cisimle ti i bir dürtü çerçevesi 
olarak da tan mlanabilir.2 Asl nda 

* Jacques Lacan psikolojsisnde insan n ana 
rahmindeki bütünlü ü gibi unsurlar  anlatan özel bir 
terim olarak “gerçek” kavram  kullan l r. Bu aray  
içinde asl nda insan d  dünyan n gerçekli inde 
var olmayan bir nesne aray  içine girer. Bu nesne 
gerçekte var olmasa da onu ikame eden nesneler her 
zaman mevcuttur. Bu Lacan’da “objet petit a” (küçük 
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birey psikolojisi ile ilgili görünen 
bu olgunun toplumsal boyutlar  
bulunmaktad r. Böylece kitle içerisinde 
belirli stereotip maddi referans 
çerçeveleri olu maktad r. Burada ideal 
kültürel kanaldan ayr  olarak maddi dil 
kullan m  örne ini ele alal m. Ki iler 
aras  ve ileti imin en temel arac  olan 
dil genellikle yetkin bir uygunlukla 
kullan lmayan bir niteliktedir, insan n 
kendi organizmas  üzerinde tam bir 
hakimiyeti yoktur; keza içgüdüleri, 
duygular  ve dü ünceler konusunda 
da ayn  ey geçerli iken bu unsurlar n 
bilimsel pozitivizm aç s ndan fikir ve 
eylemin üzerinde geli ti i temeller 
olarak ele al nmas  yan lt c  sonuçlar 
do urabilmektedir. K sacas  ça da  
dünyan n insan hakk nda kimi 
ön-varsay mlar  bulunmaktad r. Oysa 
örne in ancak bilinçd  düzeyde 
üzerimizdeki k yafetlerin biz olmad , 
içinde ya an lan kültürel örüntülerin 
insan n kendisinden farkl  oldu u ya 
da kullan lan ileti im teknolojilerinin 
insan n içindeki derin ileti im 
ihtiyac n  tam olarak kar lamad  
alg lanmaktad r ancak buna ili kin 
bilgi evrensel düzeyde son derece 
zay f dü mü tür. Öyle ki neredeyse 
“dü ünce-olmayan” ( ng: unthought) 
bir boyutta ask da kalm t r böylece 
maddi dünyada stereotip olarak 
insanlara gelir ve statülerine göre 
davranan, d  görünü ü feti le tirerek 
temel bir ifade haline getiren, kültürü 
eyle tirerek maddeselle tiren bir 

kültürel kanalda ve gerçek ileti imi 

öteki objesi) olarak tan mlan r.” Objet a” kay p 
nesnenin kendisi gibi tan mlanabilmesinin yan  s ra 
“arzu nesnesi”nden farkl  bir ekilde “dürtü nesnesi” 
olarak da tan mlanmaktad r. Buna göre dürtü nesnesi 
yine bildi imiz anlamda bir nesne olmaktan çok 
içerisinde arzu nesnesinin s n r n  çizen bir çerçeve 
olarak da tasvir edilebilmektedir.

sa lad  varsay lan ileti im araçlar n  
kullanmaktay z ancak tüm bunlar n 
içerisindeki bo luk insan n olmas  
gereken ve fakat olas l kla varolmad  
yerdir. te bu virtüel (sanal) bo luk, 
namevcut insan n yeridir. Nitekim 
virtüel teknolojilerin ve di er 
medyan n temsil etti i fenomenal 
dünya sanald r.  Pe inden gidilen 
hayali dünya veya gerçek hayaletin 
alg s , asl nda kayna  belirli imgesel  
bir tak m vizyonlarla ko ullanmaktad r 
ancak mistifikasyon yoluyla kaynak ve 
zemin belirsizle tirilmekte ve sanal bir 
bo lu a at f yap lmaktad r. Asl nda 
yukar da de inilen bu objet a bo lu u 
içinde nesnenin temsil edildi i bir 
çerçeve sa layan bo luktur. Bu bo luk 
postmodern öznenin virtüel olarak 
sar ld  ( ng: Immersion) yerdir. 
Ancak kritik olan, tan ms z izlenimi 
veren bu yerden olas l kla çok belirli 
ve bildi imiz dünyadan özünde 
farkl  olmayan bir dünya vizyonuna 
ç k lmaks  durumudur. Burada 
sosyolojik dilde bir mistifikasyon 
(gizemlile tirme) süreci i lemektedir.  
Bu kitle toplumuna ili kin genel bir 
mekanizmad r ba ka deyi le herkese 
hitap eden genel imge ve dü ünceler, 
ki ilere göre onlar n yerine geçen 
özel bir ifade tarz na bürünmektedir. 
Böylece asl nda çok genel belirli bir 
hedef kitleye göre ayarlanan bir müzik 
parças , film ya da reklam do rudan 
bireye ve onun özel dünyas na hitap 
eder hale izlenimi vermekte ancak 
asl nda küresel düzeyde çok genel bir 
kitle psikolojisi yay lmaktad r. Bütün 
bunlar ça da  insan aç s ndan kendine 
ve d  dünyaya yönelik bir “yanl -
tan ma” sürecini do urmaktad r.

            (Devam Edecek)
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RUHÇULUK bütün maddi alemi ruh 
enerjisinin form halinde ve i ler vaziyette 
tuttu unu kabul eder. Ya am çe itleri de 

ruh enerjisinin eseridir. Maddesel evrendeki 
boyutlarda o boyutun yasalar na uygun ya am ve 
varolu  formlar  vard r.

Maddesel evrim vard r ve bu evrimin 
görünmeyen yöneticisi ruhsal planlar ve 
varl klard r. Maddesel evrimle ilgili çözülmemi  
sorular ve giderilememi  çeli kilerin bulundu u 
noktalar n perde gerisinde ve çözülmü  her eyin 
gerisinde ruhsal organizasyonlar vard r.

Maddenin form ve varl k halinde bulunmas  
ruhsal planlar taraf ndan organize edilmekte ve 
ruh ve madde ili kisi böylece devam etmektedir. 

Maddenin var olmas , hayattar olmas  ruha 
ihtiyaç duyar. Madde evrimi için sürekli de i mek 
zorundad r. Bütün de i imler, ileri veya geri de 
gözükse nihai bir evrimsel s çramaya haz rl k 
niteli i ta r.

Maddenin de i imi de var olan maddesel 
yap lar n ve organizasyonlar n sürekli 

Yeni
Bir Ya am
Alpaslan Cebbaro lu
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yenilenmesini, kendini de i tirmesini 
veya ortadan kalkarak yeni yap  
ve organizasyonlar n yer almas n  
gerektirir. 

Her maddesel sistem kendini 
var eden bir bilgi ile ayakta durur. 
nsanl n kurdu u bütün sistemler 

bir bilgi ve ö retiye göre kurulmu tur. 
Maddesel sistemlerdeki de i imler bu 
bilgi ve ö retilerde de bir de i im, 
yenilenme ya da yerine yenisinin 
gelmesi anlam na gelir. 

Maddesel yap  ve sistemler ve 
bunlar n kayna  bilgi ve ö retiler, 
belli bir titre im skalas n n kapsam  
kadar bir kapsama sahiptir. Realite 
anlay  da buna paralel bir anlay t r.

Maddesel sistemin evrimsel 
sürecinde de i imler, maddesel 
sistemin boyut imkanlar  içinde belli 
bir yere kadar de i im ve geli im 
sa lar. Bu boyut s n r ve imkanlar  
tamamen kullan ld nda, evrimsel 
s çrama ihtiyac  do ar.

Evrimsel s çrama maddenin 
ya am m z  sürdürdü ümüz 
frekans n n ba ka bir oktava geçmesi 
anlam na gelir. Belli bir oktavda 
deneyimlerini yapan uur, frekans n 
de i imi ve evrimsel s çrama ile üst bir 
boyutun frekans nda deneyimlerine 
devam eder. Bu durum, maddesel 
sistemin, organizasyon yap s n n, 
o boyuttaki realite anlay n n da 
tamamen de i mesi anlam na gelir.

Evrimsel s çrama s n r nda 
bulunulmas  durumunun belirtileri 
vard r. Var olan sistemlerin, bilgi 
ve ö retilerin, kendilerini ayakta 
tutan bilgi ve enerjinin yetersiz hale 
gelmesi nedeni ile dejenere olmas  en 
önemli belirtilerdendir. Dogmatizm, 
yetersizli in ve dejenerasyonun hem 
sebebi hem de belirtisidir.

Bütün dünya olaylar n  
inceledi imizde arkas nda bir enerji 
krizini görürüz. Var olan enerji 
kaynaklar  yetmemekte, bir müddet 
sonra bitece i izlenimini vermektedir. 
Bu bile bir evrimsel s çrama ihtiyac n  
göstermektedir. Kadim gelenekler 
dört büyük unsurdan söz eder: ate , 
su, hava, toprak. Ate  unsuruna 
(ba ka bir aç dan enerjiye) her zaman 
ihtiyac m z olmu tur. Ate  unsuru 
kendini bize art k var olan araçlarla 
ifade etmek istemiyor. Ate  kendini, 
petrol ile, kömür ile vs ifade etmek 
istemiyor. Daha ileri gidelim, ate  
kendini mekanik yollarla elde etmeye 
çal t m z güne  enerjisi ile de 
ifade etmek istemiyor. Ate  unsuru, 
daha sonsuz olanaklarla ve daha 
süptil yöntemlerle  kendini bize ifade 
etmek istiyor. Nicola Tesla bunun 
ipuçlar n  yakalam t . Ate  unsuru 
yeni dönemde sonsuz ve s n rs z ve 
herkesin ula p kullanabilece i enerji 
kayna n  i aret ediyor. Ufo teknolojisi 
buna verebilece imiz bir örnektir. 
Bilim ve madde anlay m zda esneme, 
geni leme ve yükselme gerekiyor. 

Bu ise anlay lar m zda, realitemizde 
ya ayaca m z uyan  gerektiriyor. 
Çünkü mevcut halimizle buna biz 
engel oluyoruz.

Bu dejenerasyon, bilgi ve 
ö retilerde, maddi yap  ve 
organizasyonlarda oldu u gibi, bireysel 
ya amlarda da kendini gösterir. Yetersiz 
kalan sistemler dejenerasyon yolu ile 
tasfiye olmaktad r. Çünkü yeni boyut 
frekans na uyumlanma sürecinde 
b rak lmalar  gerekmektedir.

Evrimsel s çrama, her yönüyle 
de i im ve tam anlam yla bir realite 
de i imi ile s çramas  anlam na gelir. 
K yamet kavram  konumuz aç s ndan 
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i te bu evrimsel s çramay  ifade eder.
Günümüz dünyas  tam da böyle bir 

e i e gelmi  bulunmaktad r.
Bu dönemde duygusal, zihinsel 

seviyelerin ötesine yükselinecektir. 
Çünkü bu seviyelerdeki bütün 
deneyimlerimizi ya amlar boyu ya ad k. 

Burada sezgisel yan m z bu köprüyü 
geçi te en önemli rehberimizdir. 
çses ya da kalp sesi de diyebiliriz. 

Sonraki deneyimimiz, yeni bir uur, 
idrak ve anlay  seviyesidir. Sonraki 
süreç insanl n kelebek kanatlar n , 
ya da ku  kanatlar n  açarak uçmas  
ya da yükselmesidir. Bu ise bütün 
ruhsal idrakin ve bütün harikavi psi ik 
yeteneklerin herkes taraf ndan realite 
olarak ya anmas  ve deneyimlenmesi 
anlam na gelir.

leti im telepati ile, ula m 
teleportasyon ile (yani bedenini ba ka 
bir yere nakledebilme, nlayabilme) 
yap labilecektir. Hastal k istisnaen var 
olsa bile, kolayca kendi kendimize 
ifaland rabilece imiz eyler olacakt r.

imdiki süreçte ya ad klar m z, 
ya amlar boyunca var etti imiz, anlay , 
de er, kal plar ve tortular n 
yüzeye ç kar larak, 
yeniden gözden 

geçirilmesini ve 

yeni bir titre im seviyesinde yerlerine 
oturtulmas n  sa lamaya yöneliktir. 

Çünkü bizler yarat c lar z, 
her an yarat r z. Yaratt klar m z, 
deneyimlerimiz ve kaderlerimiz olur. 
Ya ad m z süreç, Hint ö retilerindeki 
ifadesiyle bu samskara çark ndan 
ç kmam za hizmet etmek içindir. 
Bunun için hayat m zdaki her olay  
ya yoruz. Ancak, kendimizde ve iç 
alemimizde yapaca m z çal malarla 
bu çark n içinde olmam za yol açan 
ihtiyaç sistemimizi de i tirebilir; 
yarat c  potansiyelimizi yeni bir 
bilinçle, yeni bir oktavda yeniden 
çal t rabiliriz. Büyük kozmik sisteme, 
yeni boyut ve realiteye içimizi açarak, 
kendimizi bilerek dahil olabiliriz. 

Ruhsal Plan m z, yüksek benli imiz, 
rehberimiz, ad na ne dersek, 
içimizden geçen yolla varaca m z 
uur seviyeleridir. Evrimsel 

s çrama içimizden yapaca m z bir 
s çramad r. Ancak iç ve d  da bir 
hale getirmeliyiz. Bu ise kendimizde 
yapaca m z çal malarla elimizdedir. 

Birlik ve sevgi ruhu üzerimizden 
eksik olmas n.       r

Salvador Dali (1943)
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A a daki al nt , yazar n The Forgotten Language 
of Children (Çocuklar n Unutulan Dili) adl  
kitab n n bir bölümünün özetidir. Kitapta Gurdjieff 
Vakf n n New York’taki program n n bir parças  olarak 
çocuklarla yap lan çal ma anlat lmaktad r. 

Y EN‹ bir eyle kar la ld nda, al lagelmi  
bir reaksiyon sergilenir: “Bunu 
yapamam.” Sergiledi imiz bu tutum, 

ba ar s z olmaktan, aptal ya da yetersizmi  gibi 
görünmekten duydu umuz korkuyu yans t r. 
Ba ar s zl k riskinden kurtulman n tek yolu, 
yeni eyler denememektir. Hem yeti kinler hem 
de çocuklar, kendi kafam zda olu turdu umuz 
ve kendimize empoze etti imiz bu s n rlar  
birlikte a p bilinenin verdi i güveni terk 
ettik. Geleneksel olarak hatalar n kötü oldu u 
dü ünülür ama bizim çal mam zda hatalar 
geli imin nötr bile eniydi.

Çocuklara bunu a malar  için cesaret vermeye 
çal man n, ayn  izni kendime vermekten daha 
kolay oldu unu gördüm. Ba ar s z görünmeye 
gösterdi imiz direnç, çocuklar kadar bizim 
içimizde de kuvvetliydi ve çocuklar n bundan 
kurtulmalar na yard mc  olabilmemiz için 
öncelikle bunu kendimizde görmemiz 
gerekiyordu.

Önemli olan, zorlu görevin nas l 
haz rland yd . Bu hayat, yarat c l k ve ilgiyi 
gerektiriyordu. Yeti kinlerin de bunu denemesi 
ve buna katlanmas  gerekiyordu. Bu hepimize 
asl nda neden ibaret oldu umuzu görme f rsat  
sunuyordu. Kendi iç çabalar m z n en önemli 
ey oldu unu hat rlaman n kesinlikle gerekli 

oldu unu görmü tük. Elbette ki çocuklarla 
birlikte ve çocuklar için çal yorduk ama bunun 
da kendi üzerimizde çal maya dayanmas  
gerekiyordu.

Bir etkinlik olu turmak, zorlu bir görev 
haz rlamak ve o an için orada olmak; 
planlamam z bu üç bile eni bir araya 
getirmeliydi. Çocuklarla çal arak geçirdi imiz 
her saat, yeti kinler olarak içimizden en az 
birinin ve bazen de tüm ekibin bir saatlik haz rl k 

Çocuklar 
ve Zorlu 
Görev
Lillian Firestone
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yapmas n  gerektiriyordu. Bir projenin 
ba ar s , neredeyse bütünüyle yeti kin 
ekibin önceden ne kadar çaba sarf 
etmeye istekli oldu una ba l yd . 

Zaman, çocuklar için do al olarak 
farkl yd . Yeti kinler gelece e inan r 
ve ona içten içe güvenir. Çocuklar 
için gelecek öylesine soyuttur ki 
neredeyse gelecek diye bir ey yoktur. 
Onlar imdide ya arlar. ster bir hafta 
sonra, ister ayn  günün ilerleyen 
saatlerinde olsun, gelecekteki bir 
proje hakk nda konu mak, küçük 
çocuklar n hiç ilgisini çekmiyordu. 
Bir ey önerilir önerilmez, onu 
sanki an nda gerçekle iyormu  gibi 
alg l yorlard . Ekip bir etkinli i hayata 
geçirmeye haz r de ilse ya da çok 
teorik olarak konu uyorsa, çocuklar n 
ilgisi kayboluyordu. Dinliyormu  
gibi yap yorlard  ama asl nda kendi 
dü üncelerine ve rüyalar na dal p 
gidiyorlard . Ya bir arkada lar na 
dönüp konu uyorlard  ya da o anda 
ellerinin alt ndaki herhangi bir eyle 
bo  bo  oynuyorlard . Yemek s ras nda, 
lastik bir bant ve çataldan sapan yap p 
bezelyeler ya da ba ka küçük eyler 
f rlatabiliyorlard . Bu dolays zl k 
hissi, sürekli aktif ve uyan k halde 
kalmam z  gerektirerek bize yard mc  
oluyordu. Çocuklar n h zla de i en ilgi 
düzeylerinde bir tek sabit ey vard : 
dikkatimiz çocuklar  bize ba l yordu.

Çocuklar n enerjisi kolayca 
kazan l p kolayca kaybedilebiliyordu 
ama ola and  bir biçimde canl yd  
ve tempolar  bizimkinden çok 
daha yüksekti. Bizim için kelimeler 
sakinle tiricidir. Bir ey hakk nda 
konu mak, sanki onu gerçekten 
yap yormu  gibi bize iyi bir his verir. 
Ama çocuklar için böyle de ildir. 
Çocuklardan çal maya ba lamalar n  

isterseniz ama proje bir türlü 
ba lamazsa hiç ans n z yoktur. Ekip 
gerekli araçlar ya da materyalleri 
toplamaya çal rken çocuklar 
ortal ktan kayboluverir.

Yeme in bütün malzemeleri haz rsa, 
mutfakta birlikte yemek pi irmeye 
ba lamak kolay oluyordu. Bunun için 
her eyin önceden planlanmas  ve sat n 
al nmas  artt . Ama ba ka baz  projeler 
için gerekli araçlar bazen on dönümlük 
arazide da n k halde olabiliyordu; 
örne in merdivenler arazinin bir 
ucunda, boya araç gereçleri öbür 
ucunda oluyordu. Boya yapacaksak, 
herkes için yeterince z mpara ve 
spatula tedarik etmemiz gerekiyordu. 

Üstelik biz önce z mpara ile düzeltme 
ve astar vurma ihtiyac n  aç klarken, 
çocuklar n f rçalar n  boyaya 
bat rmamas  için boya tenekelerinin 
aç k olmamas  gerekiyordu. Tüm 
bunlar  öngörürseniz, yedi ya ndaki 
çocuklar bile yeti kinler gibi dikkatli ve 
verimli bir biçimde boya yapabilir ve 
daha k sa zaman dilimleri için olsa bile 
büyük bir tatmin hissi ya ayabilir.

En iyi dü üncelerimi, hislerimi 
ya da enerjimi daha sonras  için 
ya da daha faydal  veya k ymetli 
olaca n  dü ündü üm bir zaman için 
ay rmam n hiçbir faydas  yoktur; t pk  
en iyi k yafetlerimi, iyi porselen, kristal 
veya gümü  tak mlar m  saklamam n 
hiçbir faydas n n olmayaca  gibi. 
Bu en iyi eylerimizi kullanmazsak, 
onlar n kullan ld n  hiç görmeyen 
ve kendileri de kullanmayacak olan 
mirasç lar m za b rak r z ve varolu  
bu tür bir saklama, bir duygusal 
cimrilik sonucunda aldat l r. K ymetli 
eyleri özel günler için ay rma fikrinin 

elbette ki pratik bir faydas  vard r ama 
normal hayat n ki inin sahip oldu u 
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en iyi eyleri hak etmedi i hissini 
destekler. Cömert olmak gereklidir. 
Kar mda duran çocuk, benim en çok 
ilgimi gerektiren ki idir. O ve ben, 
içinde bulundu umuz an  birlikte 
payla yoruz ve ba ka bir zaman yok.

Ekip, çocuklar n kelimelerinin 
arkas ndaki anlam  dinlemeyi 
ö renmeye ba lad . Bu dinleme 
gerçekle ebildi inde, çocuklara 
ve birbirimize ne söyledi imizi ve 
kendi dü üncelerimizi daha iyi 
duyabiliyorduk. Bazen konu urken 
kendi seslerimizin sesini 
duyabiliyorduk. Sonuçlar, içgörüler ve 
ayd nlanma anlar  vard  ama bunlar n 
ortaya ç k p ç kmayaca n  veya ne 
zaman ortaya ç kaca n  hiçbir zaman 
kestiremiyorduk. Ah ap bir bankta 
küçük bir k z veya erkek çocu un 
k p rdan p durdu unu görmenin 
ötesinde, bazen onlar n içindeki 
ki inin ortaya ç kt n  görebiliyordum. 
Onlar n bu parças , anlamaya müsaitti 
ve birbirimizle basit ve do rudan bir 
biçimde konu maya ba layabiliyorduk. 

Madam de Salzmann bizi bu ekilde 
çal maya haz rlamak için bir dizi 
al t rma verdi. Çocuklar  incelememizi 
ve kim olduklar n  görmemizi söyledi. 
Kendi çocu unuzu yarg lamadan 
inceleyin, dedi.

Daha objektif olma çabalar m z, 
otomatik olarak ho land m z ve 
ho lanmad m z eylerin inatç l n  
gözler önüne serdi. Objektiflik 
imkans z görünüyordu, bu nedenle 
al t rma daha ayr nt l  olarak 
aç kland . Her ekip üyesi, bir çocu u 
seçip onda neyin en güçlü oldu unu 
gözlemleyecekti; beden, hisler veya 
zihinden hangisi en az geli mi ti, 
hangisi en h zl yd ? Sonra farkl  
çocuklar seçtik ve gözlemlerimizi 
kar la t rd k. Her çocuk için 
kendi geli me düzeylerinde do ru 
etkinli in tam olarak ne oldu unu 
ve bu görevi tam olarak ne zaman 
vermemiz gerekti ini belirlemeye 
çal t k. Çocuklara farkl  görevleri 
nas l verece imizi belirlemek, onlar 
hakk ndaki anlay m z  art r yordu ve 
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onlar n kapasitelerini en iyi ekilde 
nas l geli tirebilece imizi görüyorduk. 
Bazen bir çocu u mücadelesini her 
zamanki temposundan bir an bile daha 
çok sürdürmesi için cesaretlendirmek 
bile ba l  ba na bir zaferdi. Madam 
raporlar m z  dinliyor ve bize ba ka 
bir yönü i aret ediyordu. “Bir çocu a 
bakarken, büyüdükleri zaman nas l 
olabileceklerini, kim olacaklar n  
zihninizde canland r n. Onlar  sanki 
imdiden yeti kinmi  gibi görmeye 

çal n. Sonra o ki iyle konu un. 
Çocu un varl n  onaylay n.”

Ba ka bir ekip üyesi, çocuklar 
için genellikle çok tehlikeli oldu u 
dü ünülen e e, kalem keski ve b çaklar 
kullanarak ah ap flütler yapt rd n  
hat rl yor. Çocuklar n yetene ine 
duydu u güven ve gösterdi i dikkat 
sayesinde, çocuklar araçlar  a ama 
a ama ustal kla kullanabilmi  ve güzel 
sesler ç karan çalg lar yapabilmi ti. 
Daha sonra bu flütleri küçük bir müzik 
grubu olarak çalm lard . Amac m z 
ba yap tlar olu turmak de ildi, çaba 
sarf etmekti. Gurdjieff, “Tanr ’yla alay 
edilmez; hiçbir çaba bo a harcanmaz,” 
demi ti. 

Bir gece, ekip toplant lar m zdan 
birinde, ebeveynlerden biri öyle dedi: 
“Babam çok negatif ve kontrolcüydü. 
Korkar m, babam n davran n  
tekrarl yorum. Fark na bile varmadan, 
o luma ayn  eyleri yap yorum.” 
Çocuklar na kar  çok sert oldu u 
a ikard . 

Peggy Flinsch ile birlikte Çocuklar n 
Çal mas ’n n liderli ini üstlenen 
Jim Nott, “Zor bir baban z varm ,” 
diye onaylad . Jim, çocuklu undan 
beri Gurdjieff’i tan yordu. “Ama 
Gurdjieff geçmi i tamir edebilece imizi 
söyler. Bugünü de i tirin, yar n da 

farkl  olacakt r ve hatta dün bile 
etkilenecektir.” Jim, çocukken neler 
hissetti imizi yeniden deneyimledikten 
sonra, çocuklar n ne hissetti ini daha 
iyi anlayabilece imizi söyledi. Ekip yeni 
bir al t rma üzerinde çal maya karar 
verdi: her sabah sessizce oturmak ve 
küçük olman n, bir çocuk olman n 
neye benzedi ini hat rlamak. Bizi 
öfkelendiren eyler neydi? Bize üzen 
eyler neydi?

Al t rmalar, ekibe yeni materyal 
ve taze bir gündem sundu. Çocu a 
sorular sorarak onun bo  bak lar n n 
anlam n  çözmeye çal mak yerine, 
kendi çocuklu umuzdan hislerimizi 
hat rlayabiliyorduk. Bu, bizi çocuklar n 
deneyimine içsel bir biçimde 
ba l yordu. Gerçek ileti im anlar  
mümkün hale geliyordu.

Ba ka bir al t rmada, sabah erken 
saatte sessizce oturup bedenimizi 
gev etiyorduk ve birlikte çal t m z 
çocuklar n yüzlerini k saca zihnimizde 
canland r yorduk. Hepsi bu kadard : 
sadece onlar  görüyorduk. Gurdjieff 
Çal mas ’ndaki baz  okul ö retmenleri 
s n flar  için haz rl k yaparken 
bu al t rmay  kulland klar nda 
ö rencilerin daha ilgili hale geldi ini; 
dinlemeye istekli ve ö renmeye haz r 
oldu unu söylüyordu.

Çocuklar, Jim’in pe inden hiç 
ayr lm yordu. Bir arac  eline almas  
yetiyordu, çocuklar ona yard m etmek 
için toplan yordu. S rr n  ö renmek 
istedim. “Dikkat çabam z, çal may  
canl  k l yor,” dedi. “Çocuklar n 
daha dikkatli olmas n  istiyorsak, 
önce kendimiz daha dikkatli 
olmal y z. Dikkatli olmad m zda, 
gün s radanla yor ve çocuk bunun 
nedenini bilmeden hayal k r kl na 
u ruyor. S k l yorlar ve isyan ediyorlar. 



E K M  2 0 1 2  •  4 9

Geçen hafta, ekibimdeki çocuklar 
marangozluk atölyesinde tamamen 
kontrolden ç km t ,” diye devam etti. 
“Hiçbir ey demeden araçlar m  elime 
ald m ve mümkün olabildi ince s k  bir 
biçimde çal maya ba lad m. Onlar  hiç 
konu madan çal maya katmak istedim. 
Çocuklardan biri yakla t  ve çal maya 
ba lad , sonra onu bir ba kas  takip 
etti…”

Çocuklar n durumu, bizim 
durumumuzun bir aynas yd . 
Yeti kinler i in içine girince, çocuklar 
ba ar l  oluyordu ve bizim ilgimiz, 
onlar  ilgisini besliyordu. Dalg n 
ve ilgisiz oldu umuzda, çocuklar 
amaçs z ve huzursuz oluyordu. Kendi 
çal mam za odakland m zda, 
onlar nkini etkilemiyorduk. Hiçbir 
bask  olmaks z n onlar  denemeleri 
için özgür b rak yorduk. Onlar da 
kendilerine güvenildi ini hissediyordu.

Çocuklar n söylediklerini ya da 
yapt klar n  ele tirmemeye özen 
gösteriyorduk. Söylediklerinde ve 
yapt klar ndaki mücadele unsurunu 
bulup onu takdir etmeye çal yorduk. 

Çocuklar n, çabalar n n görüldü ünü, 
alg land n  ve çabalar na de er 
verildi ini hissetmesi gerekiyordu. 
Bu onlar  tekrar denemeye 
yüreklendiriyordu. Madam de 
Salzmann’ n söyledi i gibi, onlar  
yükseltmek önemliydi. (Salzmann 
bunu söylerken eliyle yukar  kald rma 
hareketi yapard .) Yeti kinler ço u 
zaman ele tirileriyle çocuklar  
a a  çeker ve istemeyerek de olsa 
onlar  daha çok çaba sarf etmekten 
al koyar. Bu çok hassas bir i ti. Kendi 
çocuklu umuzdan kalma otomatik 
ebeveynlik yöntemlerini gözden 
geçirmek için gerçekten dü ünmemiz 
ve kendi ad m za mücadele etmemiz 
gerekiyordu. Birçok insan, çocuklar  
al lagelmi  bir biçimde ele tirerek 
onlar  geli tirebilece ine inan r ama 
bu otomatik ele tirileri bir kenara 
b rakmam z gerekiyordu. Ele tirinin 
tek gerçek sonucu, çocuklar  yeniden 
denemekten al koymakt r.         r

Çeviren: Tufan Göbekçin.
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RAHATLIK ve huzur, içeride çok derin 
ve uzak hissedilir çünkü bunlar psi ik 
varl ktad r ve psi ik varl k da bizde zihin 

ve ya amsal parça taraf ndan üstü örtülmü  bir 
halde çok derinlerdedir. Derin dü ündü ünüzde 
psi i e aç l rs n z, içinizde derinlerde yatan 
psi ik uurunuzun fark na var rs n z ve bu 
eyleri hissedersiniz. Bu, rahatl k, huzur ve 

mutlulu un güçlü ve sürekli hale gelebilmesi 
ve tüm varl k ve bedende hissedilebilmesi için, 
içinizde daha da derinlere gitmeli ve psi i in tüm 
kuvvetini fiziksele ta mal s n z. Bu, gerçek uuru 
amaçlayarak düzenli olarak gerçekle tirilecek 
konsantrasyon ve meditasyon ile çok kolayca 
yap labilir. Ayr ca, çal arak, kendini adayarak 
ve çal may  kendini dü ünmeden Kutsal için 
yaparak da ba ar labilir. . .1

* * *
nsan uurunda her ey çok yava t r. 

Bir eyi kavramak için gereken zaman  
insan var olu unun ortalama uzunlu uyla 
kar la t rd m zda, bu bitmez tükenmez 
görünür. Ama neyse ki insan n bu kavramdan 
kaçabilece i bir an gelir ve art k insani ölçütlere 
göre hissetmemeye ba lar. nsan psi ik ile 
gerçekten temas haline geçer geçmez, bu tür 
bir darl k ve st rab  da terk eder; bu st rap çok 
kötüdür: “Acele etmeliyim, çabuk olmal y m, 
çok fazla zaman m yok, acele etmeliyim, çok 
fazla zaman kalmad .” nsan her eyi çok kötü 
bir biçimde yapar veya hiç yapmaz. Ama psi ik 
ile temas kurulur kurulmaz, bu gerçekten de 
son bulur; insan biraz daha geni , so ukkanl  ve 
huzurlu olmaya ve sonsuzlukta ya amaya ba lar.2

* * *
Psi ik duru , varl n hareketlerini yöneten 
psi i in, uurun tüm hareketlerinin efendisi 
olmas ndan kaynaklanan varl k duru udur. Psi ik 
her zaman dengede durur. Bu nedenle, aktif 

1 Sri Aurobindo Birth Centenary Library, Bölüm 23 (Letters on 
Yoga), s. 738-9-19.
2 Collected Works of the Mother, Bölüm 6 (Questions and Answers 1954), 
s. 334.

Psi ik 
Varl k ve 
Psikolojik 
Sa l k
Mirra Alfassa (Anne)
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oldu unda ve varl  yönetti inde, 
kaç n lmaz olarak bir denge getirir.3

* * *
Yeni ö retmenler ve yeni ö renciler 
ula maya ba lad , baz lar  d ar dan 
geliyor ve ülkenin iklimine ve 
geleneklerine yabanc lar. Ashram’a 
ilk geli leri ve buradaki hayat veya 
gelenekleri hakk nda hiçbir ey 
bilmiyorlar. Baz lar  zihinsel bir amaçla 
hizmet etmek veya ö renmek için 
geliyor; baz lar  yoga yapma, Kutsal’  
bulma ve O’nunla birle me umuduyla 
geliyor; baz lar  da kendilerini dünya 
üzerinde kutsal çal maya tamamen 
adamak istedikleri için geliyor. Hepsi, 
onlar  kendilerini gerçekle tirmeye 
yönlendirmek isteyen psi ik varl n 
etkisiyle buraya geliyor. Psi ik varl k 
ön planda ve uurlar n  yönetir 
halde; insanlarla ve olaylarla psi ik 
bir temaslar  var. Onlara her ey 
güzel ve iyi görünüyor; sa l klar  
iyile iyor, uurlar  daha ayd nl k hale 
geliyor; kendilerini mutlu, huzurlu 
ve güvenli hissediyorlar; uurlar n n 
mümkün olabilecek en üst seviyesine 
ula t klar n  dü ünüyorlar. Psi ik 
temas n verdi i bu huzur, bütünlük 
ve mutlulu u, do al olarak her yerde, 
her eyde ve herkeste buluyorlar. 
Bu, burada hüküm süren ve her eyi 
idare eden gerçek uura do ru bir 
aç kl k sunar. Bu aç kl k bulundu u 
müddetçe, sözünü etti imiz huzur, 
bütünlük ve mutlulu un yan  s ra, 
ilerlemenin do rudan sonuçlar  olarak 
fiziksel parçada sa l k ve zindelik, 
ya amsal parçada sükunet ve iyi niyet, 
zihinsel parçada net anlay  ve geni lik 
ve genel bir güvenlik ve tatmin hissi de 
ya an r. Ama insan n psi ik varl yla 

3 A.g.e., s. 393.

sürekli temas halinde olmas  güçtür. 
Sakinle ti inde ve yeni deneyimin 
tazeli i solmaya ba lad nda, eski 
ki i tüm al kanl klar , tercihleri, 
küçük delilikleri, kusurlar  ve yanl  
anlamalar yla birlikte tekrar yüzeye 
ç kar; huzurun yerini huzursuzluk al r, 
mutluluk kaybolur, anlay  körelir ve 
buras n n ba ka herhangi bir yer gibi 
oldu u hissi do ar çünkü insan daha 
önce herhangi bir yerdeyken nas lsa o 
haline döner. Sadece ba ar lan eyleri 
görmek yerine, gittikçe daha çok ve 
neredeyse özellikle yap lmas  gereken 
eyleri fark etmeye ba lar; as k suratl  

ve ho nutsuz birine dönü ür; kendini 
suçlamak yerine ba ka insanlar  ve 
olaylar  suçlar. Rahat n n kaçt ndan, 
iklimin tahammül edilemez 
oldu undan, yemekleri sindirmenin 
ne kadar zor oldu undan ikayet eder. 
Sri Aurobindo’nun ö retisinden yola 
ç karak unlar  söyleyebiliriz: beden 
yoga için vazgeçilmez bir temeldir, bu 
nedenle ihmal edilmemesi gerekir, 
tam tersine bedene büyük bir özen 
göstermek gerekir ve fiziksel uur da 
neredeyse tamamen bedene odaklan r 
ve onu tatmin etmenin yollar n  arar. 
Bu birkaç istisna d nda pratik olarak 
imkans zd r; beden kendisine ne kadar 
çok ey verilirse, o kadar fazlas n  ister. 
Üstelik fiziksel varl k cahil ve kördür; 
yanl  kavramlar, önyarg l  fikirler, 
pe in hükümler ve tercihlerle doludur. 
Asl nda, bedenle verimli bir biçimde 
ilgilenemez. Yaln zca psi ik uur, do ru 
eyi do ru ekilde yapmak için gereken 

bilgiye ve kavray a sahiptir.
Bu durumun çözümü nedir diye 

sorabilirsiniz. Çünkü kendimizi 
burada kötü bir döngünün içinde 
buluruz: psi ikten kendimizi çekeriz 
ama problemlere çözüm bulabilecek 
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olan psi iktir.  Bu nedenle, bir tek 
çözüm vard r; tetikte olun, 
psi i e s k  s k ya yap n, 
uurunuzdaki hiçbir eyin 

psi ik varl n zla kendiniz 
aras na girmesine izin 
vermeyin, kulaklar n z  
ve anlay n z  di er 
bütün telkinlere 
kapat n ve yaln zca 
psi i e kulak 
verin.

. . .Tüm 
çabalar n za 
ra men, 
ufuk bazen 
karar rsa, 
umut ve 
mutluluk 
solarsa, co ku 
sönerse, 
bunun psi ik 
varl n zdan 
uzakla t n z n 
ve onunla temas  
yitirdi inizin bir 
i areti oldu unu 
unutmay n. Böylece, 
suçu çevrenizdeki 
insanlara ve olaylara atma 
hatas ndan uzak durabilirsiniz 
ve ya ad n z st raplar  ve 
güçlükleri yok yere artt rmam  
olursunuz.4            r

Mirra Alfassa (Anne) 1878’te Paris’te 
do du. Ruhsal geli imine uzun y llar 
içsel olarak rehberlik etmi  olan Sri 
Aurobindo ile 1914’te tan t . 1920’de Sri 
Aurobindo’ya kat ld . Kas m 1926’da Sri 
Aurobindo A ram  kuruldu unda, onun 

4 Collected Works of the Mother, Bölüm 12 (On 
Education), s. 45-47.

tüm maddesel ve ruhsal sorumlulu u Sri 
Aurobindo taraf ndan Anne’ye emanet 
edildi. Anne’nin yakla k 50 y l süren 
rehberli inde a ram, büyük ve çok-yönlü 
bir ruhsal birlik olarak geli ti. 1952’de 
Uluslararas  Sri Aurobindo E itim 
Merkezini kurdu ve 1973’te dünyadan 
ayr ld . The Mother (Anne) olarak da 
bilinir. 

Yazar n çten Ya amak adl  kitab ndan haz rlayan: 
Neslihan Kosova.
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K APTAN GEORGE LYMAN’ n idare etti i CANTON ismindeki gemi, bir 
haftad r gayet elveri li bir rüzgar alt nda tam yolla seyrediyordu. Ümit 
Burnu’nu dönmü ler ve Hint Okyanusu’na do ru yol al yorlard  ki, havada 

bir de i iklik oldu ve rüzgar aniden yön de i tirerek aksi istikametten kuvvetle 
esmeye ba lad . Her türlü çareye ba vurdularsa da gemiyi rotas na çeviremediler. 
Rüzgar adeta onlarla sava yordu. Saatlerce u ra t lar, tehlikeli anlar ya ad lar; bir 
k s m mürettebat adeta pani e kap lm t . Kaptan bütün bu u ra malar esnas nda 
rüzgar n adeta do u istikametinden al koydu unu fark etti. Ruhsal alemin varl na 
inanan kaptan, bu hali anlaml  buldu ve gemiyi zorlamay  b rak p rüzgara tabi 
olmaya karar verdi, rüzgar n onlar  sevk etti i istikamet kuzey-bat yd ; bu tamamen 
aksi istikametleriydi. Acaba, rüzgar onlar  nereye götürecekti? Böylece gemi, 
rüzgar n emri alt nda tam yolla, adeta evkle süzülüyordu. 

Ertesi gün sabah saat onda vardiyadaki adam n sesi herkesi yerinden hoplatt ; 
ileride, deniz üzerinde baz  yüzen cisimler görmü tü. Yakla t klar  zaman bir 
gemi facias n n kal nt lar yla kar la t lar. Çevre sular ya  ile kapl yd . Gemi 
adamlar n n baz s  civar  dolan p kazazedeleri aramay  teklif ettiler. Fakat kaptan, 
ka lar n  çatarak ileri gidilece ini emrini verdi. Esasen rüzgar n istikameti 
henüz de i memi ti. Tam iki saat sonra vardiya iki karart  gördü ü haberini 
verdi. Yakla t klar nda iki cankurtaran sandal n  birbirine ba lanm  
buldular. çlerinde bitap bir halde 16 denizci vard . Derhal ip atarak 
onlar  yede e ald lar ve merdiven indirdiler. Bunlar biraz evvel 
gördükleri facia bakiyesinin kurtulanlar yd lar; Liverpool’a 
ba l  MONARCH S ML  ngiliz gemisinin mürettebat yd lar. 
Gemilerinde yang n ç km , sonra da infilak etmi ti. Bunlar 
infilaktan evvel gemiyi terk edenlerdi. 24 saattir aç ve 
susuzdular. Canton’un bütün mürettebat  onlarla 
ilgilenirken rüzgar da adeta i ini bitirmi  gibi 
istikametini de i tirmi ti bile. Kaptan George, 
tornistan emrini verdi ve ufuklara bakarak derin derin 
dü ündü.                 r

Kazazedeleri Kurtaran Rüzgar
R U H S A L  A K T Ü A L ‹ T E
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BR K  uur art n n ne anlama geldi ini 
kavrayamaz ve kendini çaresiz hissedebilir. 

uur hakk nda hiç dü ünmemi se, 
ya anacak olan budur. uuru hiç ku kusuz 
kan ksam t r ve dolay s yla, onun ne oldu unu 
hiçbir zaman dü ünmemi tir. Kendisinin 
yeterince uurlu olmad n  söyleyen ö reti, 
onu a rt r. Yumruk yiyen birinin uurunu 
kaybedece ini ve bir süre sonra yeniden 
kazanaca n  kabul edecektir. Bundan hareketle, 
bir insan n uura sahipken de sahip de ilken 
de ya ayabilece ini kabul edecektir. Demek ki 
uurluluk hayatla özde  de ildir. uurun enerjisi 

hayat n enerjisinden farkl d r ve Çal ma, i te bu 
bak mdan, hangi miktarda olursa olsun hayat 
enerjisinin uur yaratamayaca n  söylemektedir, 
t pk  hangi miktarda olursa olsun s  gibi bir 
 ziksel enerjinin hayat yaratamamas  gibi.
Bu ba lamda kullan lan çizim a a daki gibidir:

Daha Yüce Zihin
uurun Enerjisi
Psi ik Enerji

Hayat Enerjisi
Mekanik Enerji

Bunlar n -hangi miktarda olursa olsun- hiçbiri 
di erini yaratamaz. Bu, 

onlar n birbirleriyle 
birle mediklerini, yani 

farkl  seviyelerde ve 
farkl  derecelerde 
olduklar n  
göstermektedir. 
Örne in, bir bebek 

psi ik hayata 
sahip olmazdan 

önce ya amsal 
enerjiye 

sahiptir 
ve 

uur 
Nedir?
Dr. Maurice Nicoll
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uura sahip olmazdan önce bir 
psi ik hayata sahiptir ama bunlar 
farkl  düzlemlerdedir. Bunlar gözün 
görü ü ile zihnin görü ü kadar 
birbirinden farkl d rlar. Bunlar n 
-hangi miktarda olursa olsun- hiçbiri 
di erini üretmeyecektir. Bu çizim, 
uurun enerjisi ve onun enerjiler 

ölçe indeki yüksek yeri üstünde ki inin 
derinden dü ünmesine yard mc  
olur. uurun belirgin ve ayr  bir ey 
oldu unun ve t pk  di er enerjiler gibi 
azal p artabilece inin bu çizimden 
yararlanarak görülebilmesine yard m 
eder.

Kavramam z gereken bir sonraki 
nokta uurun haf za, dü ünce, his, 
duyum veya hareket olmad d r. uur 
psi ik bir i lem de ildir. Çok karma k 
psi ik i lemler, uur olmaks z n da 
gerçekle ebilir. Örne in, hareket 
merkezinin zihni patenle kayarken 
veya piyano çalarken çok karma k 
eyler yapabilir ama bunlar  -genellikle- 
uur olmaks z n yapar. Bedendeki her 

türlü zeki dönü ümler ve ayarlamalar 
da uur olmaks z n sürekli olarak 
gerçekle mektedir. 

Haf zan n uur olmad n  söylemek 
özellikle çok önemlidir. Haf za ve 
uur ayn  de ildir. Bu, üzerinde 

dü ünmeyi gerektirir. El fenerinizden 
ç kan kla, onun ayd nlatt  yol nas l 
birbirinden farkl ysa haf za ile uur da 
birbirinden o kadar farkl d r. Onlar n 
ayn  olduklar n  dü ünemezsiniz. Ayn  
ekilde, uur ile dü ünce, his veya 

duyumlar n z da ayn  ey de ildir. uur 
arac l yla onlar n içerik olarak fark na 
var rs n z ama bu onlar n tek ve ayn  
ey olduklar  anlam na gelmez. Asl nda, 
uur herhangi bir içerik olmaks z n var 

olabilir.
Bir sonraki nokta ise uurun 

mekanik art r lamayaca d r. Hiçbir 
mekanik süreç, uur art na yol 
açmayacakt r. Çal ma’n n amac  
uuru art rmak oldu u için mekanik 

hiçbir eyin bu art  sa lamayaca n  
da hat rlamal y z. Burada, kendi 
ba n za bulman z gereken ilginç 
bir ey yatmaktad r, dolay s yla da 
bunun ne oldu unu sorman n 
hiçbir faydas  yoktur. Ama u sonuç 
oldukça nettir: uur ancak uurun 
kullan lmas yla art r labilir. Do al 
olarak, bize ba lang çta az miktarda 
bir uur verilmi tir. Bu ise ancak 
uurlu çabalar arac l yla art r labilir. 

Günlük çal ma rutinine ait mekanik 
çabalar bunu art rmayacakt r. Ama 
mekanikli e uurlu kar  koymak, 
bunu art racakt r. Demek ki uur çok 
garip bir eydir. Do ru ko ullar alt nda 
kendini sonsuzca ço altabilen maya 
gibidir. Ama bu kar la t rma, bize 
uur hakk nda do ru bir  kir vermez. 
uur ne maya gibidir ne de ya amsal 

enerjiden veya psi ik enerjiden a ama 
a ama evrimle en bir eydir. uur 
e siz bir eydir. Temasa geçti imiz 
bir eydir. Yüksek frekanstaki bir 
titre imler grubudur ve t pk  k 
gibi, bizim onunla temas m zdan 
ayr  olarak var olur. Gözlerimizi 
kapatmam za veya kör olmam za 
ra men o,  ziksel k gibi sabittir ve 
her zaman oradad r. Bu uur n n 
çok az n  al r z. Bizler neredeyse körüz. 
Art r lmas  gereken ey k de il de 
onunla olan temas m zd r. uuru al  
noktam z de i melidir. O zaman daha 
çok uur al n r. Sahip oldu umuz 
küçük uurla çal maya ba lamam z 
gerekir. Özde le ip de bunu çarçur 
etmemeyi amaçlar z. Ama insanlar 
sahip olduklar  küçük uuru bile heba 
etmektedirler. Uyanmak, uurun 
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karanl k yerlere nüfuz etmesine izin 
vererek daha çok uurlanmakt r. Kendini 
gözlemlemenin, bizdeki karanl a 

n süzülmesine izin verdi i i te bu 
nedenle söylenmektedir. Yuhanna’da 
öyle denir: “I k karanl kta parlar. 

Karanl k onu alt edemedi.” (Yuhanna, 
1:5) Demek ki bu Çal ma’n n 
sunuldu u ama Çal ma’ya kap  

açmayan herkes için durum böyledir. 
Ki i, Çal ma’n n içeri girmesine izin 
vermez. I  görür ama Çal ma’y  
içeriye do ru, yani kendi karanl n n 
üzerine do ru çevirmedi i için onu 
kavrayamaz.             r

Yazar n Gurdjieff ve Ouspensky Ö retisi Üstüne Psikolojik 
Yorumlar adl  kitab n n 5. cildinden haz rlayan: 
Neslihan Kosova.
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S E M B O L L E R D E N  S E Ç M E L E R

H z r
“ nsanlar n tekamüllerinin ölçülme k staslar ndan bir 
de fedakarl k fikirleridir.(...) nsanüstü varl klardaki 
dü ünce öyledir: Kimse kimseye borçlu de ildir, herkes 
vazifeye borçludur; yap lan hareket gereklidir ve gerekli 
oldu u için yap lmaktad r.(..) nsanüstü âlemlerde insan 
anlay  ile yap lan harekete fedakarl k denilmez. Bir insan, 
yapt  hareketin fedakarl k oldu unu bildi i sürece insand r; tersine, bu hareketin 
vazife oldu unu bildi i, bu hareketten ne maddi ne de manevi bir ey beklemedi i, bu 
hareketinin kendi tekamülünde bir etken olaca  zann na kap lmad  ve hatta – bu 
hareketi s ras nda yararl  olsa da- bu yarar n sonucundan kendisi için hiçbir fayda 
beklemedi i zaman, art k ‘insanüstü’ olmu tur.”            (Tebli , Kemal Yolcusu)

HIZIR SEMBOL‹ZM‹NE daha çok slami tradisyonlarda rastlan r. Bu 
tradisyonlara göre ‘ölümsüzlük içkisi’ni (Ô) içmi  oldu undan 
ölümsüzdür, bir görünür bir kaybolur, görünen ve görünmeyen âlem 

aras nda gidip gelir; vazifelendirildi inde darda kalanlara yard m edebilir; 
oturdu u yerde sararm  otlar ye erir (ad  bu yüzden H z r’d r; Arapça’da 
“ye il” anlam na gelir); çe itli k l klara girebilir, zaman ve mekan onun için 
ba lay c  unsurlar olmaktan ç km t r. Tasavvufta sezgisel aç kl k ve kalbi dua 
haline H z r hali, zaman n kutbuna ise zaman n H z r’  (H z r-  vakit) denir.

H z r sembolizminde, do um yoluyla veya Dünya-d  yollarla yeryüzüne 
gelmi , yüksek Ruhsal Plan’larla sürekli bir irtibat haline girebilmi  ve o 
Plan’larla ya da o Plan’lardan kaynaklanan tesirlerle özde  hale gelmi  vazifeli 
varl klar simgelenir.

H z r’ n ab -hayat suyunu içerek ölümsüzlü e kavu mas  sembolizmi brani 
tradisyonunda bal k ve deniz sembolleriyle ili kilendirilen, Ye ua ile lya’n n 
öyküsünde, slami tradisyonda ise Musa peygamber ile H z r’ n ya da Yu a’n n 
öyküsünde i lenir. H z r Bat nilik’te zaman n n yasa koyucusu ve kutbu olarak 
kabul edilir ki, hiyerar ik ve ilmî aç dan Musa Peygamber’den daha yüksek 
konumda gösterilir. Çünkü Musa Peygamber o’ndan sahip oldu u ilahi ilmin 
bir parças n  kendisine ö retmesini istemi tir. 

Kuran’da (18/60-82) sözü edilen, Musa Peygamber’e ba lang çta kötü gibi 
görünen fakat kendisine nedenleri aç kland kça anlad , H z r’ n yapt  
gemiyi delme, bir çocu u öldürme, duvar  ücretsiz do rultma davran lar nda, 
H z r, idrak sahibi, bilgili, vazifeli bir varl  simgeler. Bu olaylarda, bilgisizce, 
fakat samimi davran lar içerisinde bulunan “vicdan realitesi”ndeki kimse 
ile “vazife realitesi”ndeki bilgili bir kimsenin kar la t r lmas  sembolize 
edilmektedir.                 r
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JUANITA PUDDIFOOT e li inde amanik 
Yolculuk atölye çal mas n n birinci bölümü 
Bilyay Vakf nda 8-9 Eylül tarihlerinde 

gerçekle tirildi. 
Bu atölye çal mas nda ö rendi imiz bilgilere 

göre; tarih boyunca farkl  ülkelerin amanlar n n 
kadim “sanatlar ” halklar na ve topluluklar na 
hizmet etmek amac yla gerçekli in farkl  
boyutlar nda yürüme becerilerini kullanmaktayd . 
Bu ise ifa, koruma veya sürülerin nerede oldu u 
veya av n ba ar l  olup olmayaca  gibi sorular n 
yan tlar n  bulmak için yap labilirdi. amanlar 
fark ndal k alg lar n  geni letirler ve trans halleri 
arac l yla ba ka dünyalara “yolculuk” ederek 
varl klarla ileti ime geçer ve geriye dönerken 
rehberlik, ifa, reçeteler veya yap lacak törenler ve 
adaklara dair bilgi ile dönerlerdi.

Yolculu a ç k p “bütün enerjilerin ba lant da 
oldu u” Evrensel Enerjiyle ba lant ya 
geçti imizde asl nda kendi enerji alanlar m z  
yeniden uyand rmaktay zd r. Bu fark ndal kla, 
bilgiyi arayabilir, anlay a ve ya amlar m z  
de i tirmeye yard m edecek rehberli e 
ula abiliriz.

amanik yolculuk bize, ba ka dünyalara/
gerçekliklere nas l eri ebilece imize dair bir 
yap  sa lar ve ya am gücümüzü uyand rarak 
kendimizin üzücü veya travmatik deneyimlerin 
ard ndan parçalan p ayr lan parçalar yla yeniden 
ba lanman n yolunu sunar.

Bu iki günlük çal mada, günlük hayat m zda 
ifa ve rehberlik almak için kullan labilecek 

hem bir ayna hem de bir harita olan ifa 
Çemberi’ni ke fe ç kt k. Dört yöne yolculuk 
yapmay  deneyimledik; kuzey, güney, bat  ve 
do uya yolculuk. Her bir yön erk nitelikleriyle 
ilintili oldu unu ve kendi içsel dünyam za 
“kap lar” açabildimizi ve bu niteliklere nas l 
ifa getirece imize dair rehberli e eri memizi 

sa layabilece ini gördük. Yard mc  unsurlarla 
kar la mak ve rehberlik edinmek üzere 
amanik alt ve üst dünyalara nas l yolculuk 

edilece ini ö rendik. Deneyimi yo unla t rmak 

H A B E R

B LYAY’da 
amanik 

Yolculuk
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için niyetinizi, sorular n z  ve trans 
hareketlerini deneyimlemeyi nas l ifade 
etmeniz gerekti ini anlad k.

Ayr ca Juanita Puddifoot, 11 Eylül’de 
Bilyay Vakf  konferans salonunda 
dinleyicilere temel bilgilerle ilgili bir de 
konferans verdi. http://new.livestream.
com/bilyay adresinden bu konferans  
tekrar izleyebilirsiniz.

amanik Yolculuk Atölye Çal mas  
birinci bölüm 1 ve 2 Aral k tarihlerinde 
Bilyay Vakf nda tekrar düzenlenecek. 
Ayr nt l  bilgi için Bilyay Vakf na 
ba vurabilirsiniz. E itmenli i, 
alçakgönüllülü ü ve rehberli i için 
Juanita’ya te ekkür ediyoruz.               r
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ASTROLOJ Y  tan mlamak ku kusuz kolay 
ve basit de ildir. Astrolojinin giderek 
popüler oldu u ve astrolojik bilgilerin 

özünden uzak ve suland r larak verildi i 
günümüz medyas nda, kadim astroloji ilimi 
gazete ve dergilerde sadece Güne  burçlar ndan 
ibaretmi  gibi sunulmakta ve misal olarak Aslan 
burcu Akrep burcuyla anla r m  gibi yüzeysel 
sorulara muhatap kalmaktad r.  Astroloji; kökleri  
Latince  olan “Astro” (Y ld z, Tak my ld z ) 
ve “Logia” ( lke, lim) sözcüklerinin bir araya 
geli inden türemi tir ve “Y ld z limi” anlam na 
gelmektedir. Astroloji kökleri çok eski tarihlere 
uzanan kadim bir ilimdir. Göksel enerjilerin, 
hayat m z ve psi emiz (ruhumuz) üzerindeki 
etkilerini ve anlam n  ara t r r ve gökyüzünde 
olan olaylar ile yeryüzünde olan olaylar 
aras ndaki senkronizasyonu yani e zamanl l  
inceler. Astroloji; dünyan n Güne  etraf nda 
365 günde bir tur atarak y llar , aylar  ve günleri 
olu turdu u D sal Zamana kar l k, bir de çsel 
Zaman m za kar l k gelen tesirlere, enerjilere ve 
e zamanl l klara dikkat çeker. 

Astrolojinin temel alfabesi; güne  sistemindeki 
gezegenlerden, sabit y ld zlardan,  zodyaktaki 
burçlardan, aç lardan ve evlerden (ya am 
alanlar ) olu ur. Astrolojik do um haritas  
kozmosun enerjilerini ve ritimlerini, özellikle 
her bireyin içinde nas l i lediklerini anlamam z  
sa layan gra  ktir. Astroloji evrensel prensiplerin 
dili, bir bireyin ya amdaki düzen ve biçimini 
anlaman n yolu ve her insan n evrensel 
faktörlerle birli ini sembolize etmenin biçimidir. 
Astrolojinin en temel arac  ise do um haritas d r. 
Do um haritas  ya da horoskop, belirli bir yer ve 
zaman koordinat na göre ç kart lm  bir haritad r.

Astroloji, çok yayg n olan kan n n aksine, 
sadece insanlar n gelecekte ba lar na neler 
gelece iyle ilgilenmez. Tüm insan hayat n  ve 
tarihsel döngüleri de inceler.  Do umla beraber 
ba layan süreçte çocuklu u, insan ili kileri, ki inin 
imaj  (yükselen burç), ba kalar na projekte etti i 
duygular  ve beklentileri, geçmi ten getirdi i 
davran  ve enerji kal plar  ve imdi gitmesi ve 

Astroloji: 
Kozmosun 
Dili
Dilek Y lmaz
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geli tirmesi gereken yönleri ve 
özellikleri hakk nda bilgi 
verir. Astroloji, insan n 
en geni  ölçekteki 
bütünün yani 
makrokozmos 
içerisindeki 
rolünü 
ke fetmeye 
ve insan n 
kendisini 
bilmeye 
yard m 
eden temel 
araçlardan 
birisidir.

Astroloji 
hakk nda 
var olan en 
yayg n yanl  
inan lardan 
bir tanesi de, 
gezegenlerin bizim 
hayat m z n nas l 
olaca na nas l karar verece i, 
bizim kendi irademiz ve seçme 
özgürlü ümüz varken, gökyüzündeki 
olaylar n bizim hayat m za nas l etki 
edebilece i yönündeki anlay t r. 
San ld n n aksine, gökyüzündeki 
hareketler ve gezegenler bizim 
hayat m zda ne olaca na karar 
vermez ya da yönlendirmez, sadece 
döngüsel hareketleri ve dizili leriyle 
bize nelerin zaman n n geldi ine 
i aret eder. K sacas , zaman n kalitesini 
hakk nda bize bilgi verir.  Astrolog ise, 
bu sembolleri okuyan ki idir. Bunlar 
hakk nda iyi bir analiz yapabilmek için 
astrolo un astroloji hakk nda iyi bir 
e itime, içgörüye, fark ndal a sahip 
olmas  ve psikoloji, sosyoloji, politika, 
tarih, dünya tarihi hakk nda da bilgi 
sahibi olmas  gerekir. Do um haritas n  

yorumlarken, aç lar, türev, 
matematik ve geometrinin 

oldu u hesaplamalar  
kullan r.

Ülkemizde 
astroloji e itimi 

ortalama 3-4 y l 
sürmektedir. 
Yurtd ndaki 
astroloji 
okullar nda 
ise e itim 
daha da 
uzun 
sürmektedir.  
Astroloji 

de i ik 
uygulama 

alanlar na 
sahiptir: 

öngörüsel  
(predictive) astroloji, 

saat  (horary) astrolojisi, 
seçimsel astroloji, medikal 

astroloji, dünya astrolojisi, 
 nansal astroloji, sinastri (harita 

kar la t rma) gibi.

Mikrokozmos-Makrokozmos

ASTROLOJ N N en eski köklerine 
do ru uzan rsak, Hermetik 

ö retiyi incelememiz gerekir. Kadim 
M s r’da Tanr lar n Habercisi olarak 
ad  geçen ve hem kral, hem rahip 
hem de din kurucu olmas  nedeniyle 
ad  Üç Kere Büyük anlam na 
gelen Hermes Trismegistus’tan, 
Eski Yunanca metinlerde majinin, 
simyan n, astronominin, astrolojinin 
ve t bb n kurucusu olarak söz edilir. 
O; kadim M s r’da Thoth, Roma’da 
ise Merkür idi. Merkür, astrolojide 
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ileti imin, haberle menin, rasyonel 
akl n, ticaretin, lisan n, fikirlerin ve 
dü üncelerin tanr s d r. Kimilerine 
göre Hermes Trismegistus bir inisiye 
idi, dolay s yla ö retisi ezoterik 
bilgilerden olu uyordu. Eski Yunan 
yazarlar na göre bu ezoterik ö reti 
M s r’ n özellikle Teb ve Memphis 
tap naklar ndaki inisiyasyonlarda 
ö retiliyordu. Hermes’in astrolojiyi 
medikal ve terapötik alanda 
kullanmak üzere ö retti i Sacred Book 
of Hermes to Asclepius (Hermes’ten 
Asclepius’a Kutsal Kitap) adl  kitapta 
anlat lmaktad r.  Asclepius, eski 
Yunan ö retilerinde t bb n ve ifan n 
tanr s d r. Hermes’in Asclepius’a 
astrolojinin medikal alanda kullan m  
konusunda bilgiler vermi tir.

Hermetik ö retiye göre, insan yani 
mikrokozmos, makrokozmosun yani 
evrenin bir yans mas d r. Yukar da ne 
varsa, a a da da o vard r. Dolay s yla, 
insan ve evren bir bütündür ve 
birbirlerine kar l kl l k ilkesi ile 

ba l d rlar. nsano lu, kozmosdan ayr  
ya ayan bir parça ya da ada de ildir. 
Nas l ki, dünyan n uydusu olan Ay, 
çekim gücüyle gel-gitleri, sular , 
okyanuslar  ve ayn  zamanda dünya 
etraf nda 28-29 güne kar l k gelen 
ayl k dönü üyle kad nlar n ayba  
döngülerini etkileyebiliyorsa, di er 
gezegenlerin ve gökyüzü hareketlerinin 
de manyetik alanlar ndan etkileniyor 
olmak ayn  ekilde olas d r.

Ünlü slam dü ünürü ve airi bn-i 
Arabi ise bu konu hakk nda öyle 
demi : "...Küçük insan, Büyük Alem'in 
(makro-kozmos) bir minyatürüdür... 
nsan varl , alemden daha da küçük 

olsa da, o Büyük Alem'in bütün 
hakikatlerini kendisinde toplamaktad r. 
Bu sebepledir ki, bilge insanlar, bu 
aleme Büyük nsan ( nsan-  Sebir) 
ad n  veriyorlar..."

Astroloji, do ru bir ekilde 
ö renildi inde ve uyguland nda, 
ki isel potansiyelimizi tan mak, art  
ve eksilerimizi görüp fark ndal m z 
artt rmak, olgunla p tekamül etmek 
ad na hangi hayat derslerinden 
geçece imizi anlamak, bak  aç m z  
geni letmek ve zaman n kalitesini 
anlamak ad na çok faydal  olacakt r.

Yaz m , çal malar nda astrolojik 
sembolizmden yararlanan ve astrolojik 
ar etiplerle çal an ünlü sviçreli 
psikiyatr Dr. Carl Jung’un u sözleriyle 
bitirmek istiyorum: “Her insan belli 
bir anda belli bir yerde dünyaya gelir 
ve t pk  üzümün yeti ti i topra n ve 
f ç ya konuldu u y l n izlerini ta yan 
bir arap gibi, do du u zaman n ve 
mekan n kalitesini ki ili ine yans t r.”

           r
Yararlan lan Kaynaklar:
1. Stephen Arrayo, Astroloji, Psikoloji ve Dört Element, 
lhan Yay nevi.

2. Robert Hand, Horoscope Symbols, Whitford Press.
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Etkinlikler
B‹LYAY VAKFI ve MT‹A DERNE ‹
• SALI KONFERANSLARI (Saat: 19:30-21:00)
02 EK‹M Ya am›n Ruhsal Kökenleri  .................................  Alparslan CEBBARO LU
09 EK‹M Kendini Bilmek ve A k  .......................................  ebnem CEBBARO LU
16 EK‹M Derin An› ‹ lemi: DMP  .......................................  Juanita PUDDIFOOT
23 EK‹M Rüyalarda Bilgelik  ...............................................  Tülin ETYEMEZ SCHIMBERG
30 EK‹M Bilinç Uyan›kl   .................................................  Zülal ÇEV‹K

Yer: Hasnun Galip Sok. Pembe Ç›kmaz› Zarifi Apt. No: 4/6 Beyo¤lu - ‹ST. • Tel: (0 212) 243 18 14–249 34 45 • 
Faks: (0 212) 252 07 18 • e-posta: bilyay@bilyay.org.tr • www.bilyay.org.tr • www.bilyayakademi.net

‹ZM‹R RUHSAL ARA TIRMALAR DERNE ‹
• SALI KONFERANSLARI (Saat: 19:30-21:00)
02 EK‹M Fark›ndal›k Süreci  ..............................................  Oya T‹MURDO AN
16 EK‹M Rüyalar, Gerçeklik ve Bilinçd› ›  .........................  Re at GÜNER
30 EK‹M Ruhsall›k ve Zaman Enerjisi  ...............................  Nusret Sefa YILMAZ

Yer : Mimar Sinan Mah. 1408 Sok. Hac bey Apt. No:6/10 Alsancak- ZM R
Tel: (0 232) 464 00 17  e-posta irader@irad.org * www.irad.org

Kat l m ücretsizdir. Yerimiz s n rl  oldu undan etkinliklerimize kaydolmak için lütfen 14:00 - 17:00 satleri aras  4640017 No'lu telefonumuzu 
aray n z.

ADANA RUHSAL ARA TIRMALAR DERNE ‹
Cumartesi günleri Kendini Bilme çal› malar› yap›lmaktad›r. Çal› malara kat›lmak için 
lütfen kay›t yapt›r›n›z.

Yer: Ramazano¤lu Cad. Kutlu Apt. K:1 D:2 01130 • Tel: (0 322) 454 60 29 
e-posta: adrad@adrad.org • www.adrad.org

NOT: TÜM ‹LLER‹M‹ZDEK‹ ETK‹NL‹KLERE G‹R‹  ÜCRETS‹Z VE SERBESTT‹R.

Ruh ve Madde Dergisi stanbul Sat  Noktalar
Bayi / Ma aza Semt Yak n nda bulunanYak n nda bulun

Türkan Türk Kad köy Be ikta  skelesikta  kelesskelesi
Nihat Koyuno lu Kad köyköy Be ikta  skelesiBe ikta  kel

Erkal/Cenk Bozta Kad köyköy Eminönü skelesiEminönü kel
Mephisto Kad köyKad köy PostahanePostaha e

Gökmen (Hülya Kurt)a Kur GöztepeGöztepe Petrol O  si stasyonuPe ol O  si asyonu
Metin KurtMetin Kur ÜsküdarÜsküda Be ikta  skelesie ikta

Ergün Sar aslanEr ün Sar asl Bak rköyBak rkö DO skelesi
Kadir TuncerKadir Tuncer i lii li i li Camii

Kabalcab Be iktae ikta Büyük Be ikta  Çar s
MephistoM phi Beyo lu nci Pastanesi

SemerkantSem rka Beyo lu Erra Goppa
ArkeoPeraArkeoPera Galatasaray Postahane

Nezih KitabeviNezih Kit
Remzi KitabeviRemzi KitabeviR



12. Gezegen: Zecharia Sitchin ................................ 23 TL
300 Soruda Deneysel Ruhçuluk: 
     Alparslan Salt, Özgü Elvan Y lmaz .................. 15 TL
Agarta: Rene Guenon ............................................ 12 TL
Aka ik Kay tlar: Rudolf Steiner.............................. 13 TL
Ate  Üstünde Yürüyenler: Joel Andre ..................... 5.5 TL
Ayurveda: Roy Eugene Davis ................................. 11 TL 
Bagavatgita “Rab’bin Ezgisi” ................................... 11 TL 
Bat k K ta Mu'nun Çocuklar : 
     James Churchward ........................................... 13 TL
Beyaz Kartal/Güzel Hayat› Yaratmak ......................... 6 TL 
Bilinmeyen Gücümüz: Dean I. Radin ...................... 21 TL 
Ça¤lar Boyu Uçan Daireler ......................................... 9 TL 
Çocuklara Öyküler: Yavuz Keskin .............................. 6 TL
Çocuklar n Unutulan Dili: Lillian Firestone .......... 17 TL
DDA–Evren Dili: Ingo Swann ................................. 11 TL 
Dinlemenin Zen’i: Rebecca Z. Shafir ...................... 19 TL
Dünya Tarihçesi Ke if Seferleri: Zecharia Sitchin .... 22 TL 
Edgar Cayce: Thomas Sugrue  ................................ 25 TL 
Enerjiler: John G. Bennett ........................................ 8 TL 
Enneadlar: Plotinos ................................................ 16 TL
Eon: Jean E. Charon .............................................. 11 TL 
E zamanl›l›k: Allan CombsMark Holland ............. 10 TL 
Fallar: Walter B. Gibson–Litzka R. Gibson ............ 9 TL 
Geçmi  Ya amlar›n›z› ‹yile tirmek:
     Roger J. Woolger .............................................. 20 TL 
Gelece¤in Felaketleri: Alparslan Salt ........................ 7,5 TL 
Gerçek Varl k Ruhtur: Leon Denis ............................ 8 TL
Gurdjieff ve Ouspensky Ö retisi Üstüne 
     Psikolojik Yorumlar: 1.Cilt, Maurice Nicoll ....... 30 TL     
                                     2.Cilt, Maurice Nicoll ....... 30 TL
Günlük Sofroloji: Jean Yves Pecollo ........................ 10 TL 
Herkes ‹çin Ötealem Rehberi: G.M. Roberts ............. 13 TL 
Her ey Mümkündür: Roy Eugene Davis ................ 10 TL 
Hinduizm: Swami Nikhilananda ........................... 15 TL 
Hint Kökenli Dinlerde Karma ‹nanc›n›n 
     Tenasüh ‹nanc›yla ‹li kisi: Dr. A. ‹. Yitik ............. 8 TL 
‹çsel Gerçeklik: Paul Brunton .................................. 10 TL 
‹ki Dünya Aras›nda: F. Wiedemann ....................... 14 TL 
lahi Kar la malar: Zecharia Sitchin ..................... 22 TL

‹pnoz ve Ötesi: Lee Pulos .......................................... 9 TL 
‹sa Ke mir'de mi Öldü?: S. Obermeier ..................... 8 TL
‹sis ve Osiris: Plutark ........................................... 13,5 TL
Kader Sorunu: Leon Denis ..................................... 13 TL
Kay›p Diyarlar: Zecharia Sitchin ............................ 18 TL 
Kay p K ta Mu: James Churchward ....................... 18 TL 
Kendini Bilen Evren: A. Goswami ........................... 22 TL 
Kozmik Sempati: David Spangler ............................ 17 TL
Kozmik ifre: Zecharia Sitchin   ............................. 19 TL
Kriya Yoga Felsefesi ve Uygulamas›: 
      R. Eugene Davis ............................................. 5,5 TL 
Kutsal Tesirler: J. G. Bennett ................................. 8,5 TL 
Küresellik: Cengiz Cevre ........................................... 7 TL 
Meta Ansiklopedi: Alparslan Salt-Cem Çobanl  ..... 40 TL
Ne ‹çin Ya ›yoruz?: J. G. Bennett ............................. .8 TL
Otopsi Roswell Olay›: Y. Tokatl›................................. 9 TL
Ölüm Sonras›: Colin Wilson ................................... 22 TL 
Ötealem Deneyleri: Dr. Gary Schwartz ..................... 19 TL 

Ötealeme Geçerken Gördüklerimiz: 
     Sir William Barrett ............................................. 8 TL 
Parapsikoloji ve Felsefe: David Ray Griffin ................. 9 TL 
Psikosentez: Will Parfitt ........................................ 10,5 TL 
Ruhlar Kitab : Allan Kardec ................................... 30 TL 
Ruhsal Alemin I ›¤›: Silver Birch ............................ 10 TL 
Ruhsal Alemin Sonsuz ‹mkanlar›: A. Pauchard .............. 6 TL 
Ruhsal Dünyadan Mesajlar 1: Dr. K. Nowotny ................10 TL 
Ruhsal Dünyadan Mesajlar 2: Dr. K. Nowotny ............. 11 TL 
Ruhsal Dünyadan Mesajlar 3: Dr. K. Nowotny ........... 10 TL 
Ruhun Güçleri: Leon Denis ..................................... 8 TL 
Rüyalar: Sevda Yücesoy.......................................... 15 TL 
Sevinç ve Güzellik Alemleri•
     Kader Bilmecesi: A. Pauchard .............................. 7 TL 
Semboller Ansiklopedisi: Alparslan Salt ...........................30 TL 
Tanr 'n n Eczanesinden Sa l k: Maria Treben ........ 20 TL
Tekrardo¤u  1. Cilt .................................................. 12 TL 
Tekrardo¤u  2. Cilt .................................................. 13 TL 
Tekrardo¤u  3. Cilt .................................................. 13 TL
Tekrardo¤u u Ke fetmek: Hans TenDam ................. 28 TL 
Türkiye'de 1958 Öncesi Al nan Ruhsal Tebli ler:
      Derleyen ve Türkçele tiren Alparslan Salt ....... 24 TL 
Umut Habercileri: Paola Giovetti ............................ 12 TL 
Uzay Gemilerinde: George Adamski ......................... 9 TL 
Ünlü Bir Medyomdan Astrolojik Aç klamalar:
      John Willner .................................................... 22 TL 
Vizüalizasyon: Ursula Markham ............................ 10 TL 
Yeni Ça¤ Toplumunun ‹htiyaçlar›: J. G. Bennett............ 8 TL 
Yeni Çocuklar ve Ölüme Yak›n Deneyimler: 
     P.M.H. Atwater ................................................... 17 TL
Yüce Alemleri Bilmek: Rudolf Steiner...................... 13 TL 
Zaman Ba larken: Zecharia Sitchin ....................... 20 TL

*****

Ruh ve Madde Dergisi (Her ay yay›nlan›r) .................... 5 TL 
(Yurt içi abone: Y›ll›k) .............................................. 60 TL 
(Yurt içi abone: Y›ll›k Ö¤renci) ................................. 52 TL 
(Yurt d› › abone: Y›ll›k) .........................................75 Euro
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 19 ............................. 10 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 34 ............................. 12 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 35 ............................. 14 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 36 ............................. 16 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 37 ............................. 18 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 38 ............................. 20 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 39 ............................. 22 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 40 ............................. 24 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 41 ............................. 26 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 42 ............................. 30 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 43 ............................. 34 TL
Ruh ve Madde Dergisi Ciltleri: 44 ............................. 40 TL

Ruh ve Madde Yay›nlar› 
Fiyat Listesi



Aslan Halk : Murry Hope  ....................................12 TL
Astral Seyahat Teknikler:
     Nusret Sefa Y lmaz  ........................................22 TL
Bir Ya am n z Daha Olsa:
     Robert A. Johnson, Jerry M. Ruhl ................... 15 TL
Ç›lg›n Sarkaç: Itzhak Bentov .................................. 18 TL  
Dikkat: Ruh E iniz Ç kabilir!: Janet Cunningham, 
     Michael Ranucci ................................................... 12 TL 
Diyet ile Romatizma Tedavisi: J. V. Belle ....................... 11 TL 
Dünya'ya Mektup: Elia Wise ................................... 16 TL
Emmanuel’in Kitab›: Judith Stanton, Pat Rodegast 18,5 TL  
Excido: Aysun Bitir .................................................... 10 TL  
Göksel ve Yersel I ›nlar: Wilton Kullmann .................. 10 TL 
Hiçlik Denen Yer: Zeynep Camat ...........................  14 TL 
‹çten D› a De¤i im Teknikleri: U. Markham .................. 11 TL  
‹çten Ya amak: Sri Aurobindo ve Anne ....................... 13 TL   
Kainat n Masal : Zeynep Zahal Camat .................... 14 TL
Kendinizi Güvende Hissedin: William Bloom ........... 13 TL  
K yamet Kitab : Zeynep Zahal Camat ..................... 10 TL 
Koruyucu Mele iniz Konu uyor: Jonathan Cainer .... 13 TL 
Küçük Mucizeler: Judith Leventhal ........................ 11 TL
Mandala: Helga Fiala ............................................ 18 TL
Masumiyete Dönü : J. M. Schwartz ......................... 16 TL 
Mong: Hendrick Vannek ....................................... 10 TL 
Neden Ben, Neden Bu, Neden imdi: 
     Robin Norwood ................................................ 14 TL
Psi ik Korunma: Fadime Emir ................................ 15 TL 
SQ: Ruhsal Zekam›zla Ba¤lant›
     Kurmak: D. Zohar–Dr. I. Marshall ................... 19 TL 
Strese Son!: Alix Kirsta ............................................ 20 TL 
Tui Na Çocuk Masaj›: M. Mercati ....................... 18,5 TL 
Yönlendirmeli GEV EME Uygulamas :
      Re at Güner (CD) ................................................ 11 TL 
Zararl› I ›nlardan Korunma: W. Kullmann .................. 11 TL 

Meta Yay›nlar› 
Fiyat Listesi

Seçti¤iniz kitaplar› web sitemizden %20 indirimle sipari  edebilirsiniz:
www.ruhvemadde.com




